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Pronájem garáže v Příbrami I – Fantova louka. Garáž
je po generální opravě. 

Cena: 1 100 Kč/měsíc + kauce a provize RK

Prodej RD s bytem 2+1, dvougaráží a pozemkem
1049 m2 v Dolních Hbitech. ENB: G

Cena: 3,25 mil.

Prodej bytu 3+1, 79,1 m2 v Jincích. ENB: E 
Cena: 2,02 mil. Kč

Pronájem obchodu 78 m2 v Rožmitále pod Třem-
šínem, Náměstí. ENB: G

Cena: 10 000 Kč/měsíc + služby

Svěřte nám i Vy klíče od Vaší nemovitosti a my Vám ji dobře prodáme
Zavolejte, přijedeme…

tel. +420 318 630 850, 602 607 982
Dlouhá 90, Příbram III, druhý dům pod Svatohorskými schody (vchod do dvora)

www.realitypintner.cz, info@realitypintner.cz

Ryze česká rodinná realitní kancelář
30 let v Příbrami

Tradice – Jistota – Korektnost

Výběr z nabídky:

20. 9. 2020
9:00–18:00 

Divadlo

Váš prodejce a autorizovaný servis vozů
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A JE TO TU ZAS

Co přesně? No přece konec
prázdnin a začátek školního
roku. Jeřabiny dávno dozrá-

ly, vlaštovky se na drátech seřadily
a v obchodech už několik týdnů
jako hrozbu dětem a provokaci
rodičům vystavují sešity, penály,
pastelky, nůžky, lepidla, pravítko
s ryskou i bez či jiné propriety, bez
kterých si zahájení školního roku
nedovedeme představit. Některé
děti za to, že byly hodné, dostaly
i novou tašku do školy a bezva pyt-
lík na cvičební úbor se Spiderma-
nem. Nevím, jak dnešní děti, ale já
bych se v takovém případě rozhodl,
že už nikdy hodný nebudu.

Teď ale vážně. Poslední část
uplynulého školního roku byla,
slušně řečeno, malinko zvláštní. Do
školy se víceméně nechodilo, zkou-
šelo se učit po internetu a vzdělá-
vací plány vzaly v řadě případů za
své. Učitelé budou v září a říjnu stát
před nesmírně náročným úkolem,
kterým bude celou vzdělávací
mašinérii opět roztlačit a přesvědčit
žáky o tom, že existuje něco jako
řád a pravidelnost. Kantorům
držme palce a mějme před jejich
prací respekt. Nebudou to mít
snadné.

Upřímně, bojím se, co všechno
nám podzimní měsíce přinesou.
Myslím tím tu mikroskopickou pří-
šerku s názvem koronavirus. Roz-
hodně nepotřebujeme další
omezení, další zavírání obchodů
a další vypínání ekonomiky. I když
jsme posbírali docela dost zkuše-
ností, získali něco jako kolektivní
imunitu (tedy zatím spíše v tom
sociálním významu) a naučili se
postarat se sami o sebe a své blízké,
byla by druhá pandemická vlna vel-
kou komplikací. 

Ať jste malí nebo velcí, školou
povinní nebo nepovinní, ať stojíte
před katedrou nebo za ní, vykročte
do nového školního roku tou správ-
nou nohou s odhodláním a s vírou,
že všechno bude dobré a že nás
čeká hezký čas babího léta.

S Jan Konvalinka
starosta města
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Už jste zkusili
Příbramskou
zážitkovku?

Pro turisty i občany Příbrami je určena Pří-
bramská zážitková knížka. Publikace je plná sle-
vových kuponů na zajímavá turistická místa,
ale také do příbramských restaurací, kaváren
nebo provozoven rychlého občerstvení. Slevy
je možné využít například v expozicích Hornic-
kého muzea, při prohlídce Svaté Hory, Galerie
Františka Drtikola, Domu Natura, ale také ve
střediscích Sportovních zařízení města Příbram.
Při návštěvě a zakoupení plného vstupného
v jedné ze zahrnutých turistických atraktivit zís-
ká návštěvník knížku zdarma. Výhody v ní uve-
dené je možné čerpat hned při další návštěvě
zařízení, která se do tohoto projektu zapojila.

Finanční výbor 
je nově pětičlenný

Finanční výbor má nové složení. Po obsáhlé
diskusi na květnovém jednání zastupitelstva
byl finanční výbor rozpuštěn a před prázdni-
nami znovu ustaven. Předsedou se stal zastu-
pitel Marek Školoud. Členy výboru, který je
nově pětičlenný, jsou: Ivan Fuksa, Karel
Nekolný, Jan Poskočil a František Caithaml.
Finanční výbor je poradním orgánem Zastu-
pitelstva města Příbram. 

Poznejte lidi od vody
Příbramský Spolek ve čtvrtek ve spolupráci

se Státním okresním archivem Příbram pořádají
moderované promítání filmu o Vltavě nazvané
Lidé od vody. Koná se ve čtvrtek 10. září v 19.00
v budově archivu v ulici E. Beneše. Vstupné je
130 korun, studenti a senioři platí 80 korun.
Místa si lze dopředu rezervovat přímo v archivu
na telefonech 311 000 701, 774 544 701 nebo
prostřednictvím e-mailu soka-pribram@soa-
praha.cz. 

Běh Kovohutěmi letos popadesáté
Letos se uskuteční jubilejní 50. ročník Běhu Kovohutěmi. Termínově se vrací k tradiční druhé

zářijové sobotě (12. září), místo startu a cíle zůstává stejné, tedy stadion TJ Kovohutě ve Lhotě
u Příbramě. Přihlášení do hlavního závodu, soutěží pro mládež i běhů pro mílaře a mílařky lze usku-
tečnit online, nebo se příchozí mohou zapsat v den konání na místě. Závody se poprvé konaly v roce
1967 a jejich generálním partnerem jsou Kovohutě Příbram nástupnická. Atletický oddíl Kovohutě
Příbram, pořadatel akce, upozorňuje, že vzhledem k měnícím se opatřením v souvislosti s koro-
navirovou nákazou může dojít k úpravě podmínek či zrušení části nebo celé akce. Aktuální informace
lze najít na webech kovopb.cz/beh-kovohutemi nebo brdskypohar.cz.

Startuje projekt podpory bydlení
Projekt „Podpora sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených obyvatel města Příbram

při získávání a udržení si bydlení“, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, řeší
podporu obyvatel Příbrami v jejich snaze získat a udržet si dostupné bydlení. Je určen pro osoby
bez přístřeší, obyvatele ubytoven, lidi v azylových domech, zadlužené a předlužené spoluobčany,
osoby vracející se z vězení a jejich partnery, rodiny s dětmi v tíživé životní situaci nebo samoživitele.
Bližší informace poskytne kancelář Dostupného bydlení č. 1, OSVZ Městského úřadu Příbram
(nám. T. G. Masaryka 107, lada.kolarova@pribram.eu, 318 402 350, 778 882 153). Pro případné
osobní konzultace a poradenství je vhodné si sjednat schůzku předem.

Březohorský kostel má novou medaili
Březohorská římskokatolická farnost nechala ve spolupráci se spolkem Příbramští betlémáři vyrazit

pamětní medaile vupomínku 130. výročí vysvěcení kostela sv. Vojtěcha na Březových Horách. Robert
Bogdan Cieszkowski z březohorské farnosti řekl: „Výročí připadá na pondělí 21. září 2020 a oslavíme
ho v neděli 20. září bohatým celodenním duchovním i kulturním programem v kostele a na náměstí J.
A. Alise.“ Bronzové a stříbrné medaile, jejichž autorem je numismatik Ján Chvalník, jsou vyráběny
v trenčínské firmě Castax Slovakia. Průměr obou druhů medailí je 50 mm. Mosazná váží přibližně 65
gramů, stříbrná o hmotnosti zhruba 60 gramů má ryzost 999/1000 Ag. „Povrchová úprava obou
medailí je v provedení patina. Zájemci z řad veřejnosti si mohli medaile objednat do konce července za
cenu 400 korun za mosaznou a 4000 korun za stříbrnou,“ doplnil Robert Bogdan Cieszkowski.

Novák letos oživily animační programy
Letošní letní nabídka na Novém rybníku byla zpestřena animačními programy, které připravila

Sportovní zařízení města Příbram. Animační programy pro děti probíhaly v hodinových blocích,
animátoři s dětmi hráli kolektivní hry, sportovali, tvořili výrobky za využití nejrůznějších technik
či malovali. Programy byly zahájeny 1. července a konají se do konce srpna. Další novinkou
v areálu byly dětské diskotéky v prostoru SeZaM bistra, kterých se pokaždé účastnilo asi 30 dětí.
Dospělí pak mohli využít sportovní tréninky s profesionálními trenéry. Animačních programů
včetně cvičení pro dospělé se jen v červenci účast nilo více než 150 osob.

V Příbrami zahrají čeští hokejoví veteráni
V Příbrami nastoupí hokejoví veteráni České republiky. Bude to při akci, která se uskuteční

v sobotu 5. září od 16.00 na městském zimním stadionu. Na programu je utkání výběru mládeže
versus VIP od 16.00 a o dvě hodiny později utkání veteránů ČR proti domácímu výběru včetně
krajánků. Děti a mládež mají vstup zdarma. 

Timbersports na Nováku
V neděli 13. září od 13.30 se v letním kině v areálu Nový rybník koná akce Stihl Timbersports

Czech cup Příbram 2020. Do Příbrami opět přijedou závodníci, kteří si na několik způsobů umí
poradit s pořádnou porcí dřeva. Podrobnosti na webu szm.pb.cz.
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Příbramský
půlmaraton v novém

Pátý ročník Příbramského půlmaratonu
nabídne letos několik novinek. Závod byl vynu-
ceně přesunutý z původně červnového termínu
na sobotu 5. září. Nově se běžci na trať centrem
města vydají v 15.00 a organizátoři samozřejmě
budou respektovat všechny hygienické pokyny.
Dopoledne bude na Dvořákově nábřeží patřit
závodům dětí a dorostenců. Amatérští běžci,
kteří v minulých ročnících mohli zažít závodní
atmosféru při dvoukilometrovém fitness běhu,
budou moci letos startovat s hlavním peloto-
nem. Bude je ale čekat náročnější výzva – pěti-
kilometrový okruh. Měsíc před startem bylo na
hlavní závod dlouhý 21 095 metrů přihlášeno
více než 100 dospělých a 40 čtyřčlenných šta-
fet, další se mohou zaregistrovat přímo na mís-
tě. Podle pořadatelů by Příbramský půlmaraton
mohl v počtu účastníků překonat ročník 2019.

Nechodí vám občas, 
nebo pravidelně Kahan?

Pište, prosíme, na
kahan@pribram.eu.

KRÁTCE
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Svatohorský
Downtown 
i letos

Fanoušci rychlých kol a odvážných jezdců by
si měli poznačit do diářů sobotu 19. září. V Pří-
brami se uskuteční čtvrtý ročník Svatohorského
Downtownu, tedy závodu, v němž soutěžící na
horských kolech sjíždějí ze Svaté Hory do centra
města po trase s dvacítkou překážek a závěreč-
ným skokem v Pražské ulici. Závod je otevřen
pro profesionální i rekreační jezdce.

Stavební úřad vede Vladimír Vrba
Novým vedoucím příbramského stavebního úřadu se stává jeho dlouholetý pracovník Vladimír

Vrba. Od 1. září nahradí ve funkci Přemka Bartoše, který odchází do důchodu. Stavební úřad
a územní plánování v Příbrami zastává činnosti obecného stavebního úřadu v oblasti stavebního
řádu (územní rozhodování a stavební řízení), komplexní činnosti v oblasti územního plánování
včetně vydávání závazných stanovisek orgánu územního plánování a činnosti na úseku státní
památkové péče (vydávání závazných stanovisek orgánu státní památkové péče). Dále vydává
k připravovaným stavbám koordinované stanovisko, resp. koordinované závazné stanovisko.

Osvětlený přechod 
u nádraží doplní
další

Od začátku léta osvětluje přechod v ulici Čs.
armády nové osvětlení. Na jeho pořízení na
frekventované silnici v blízkosti autobusové-
ho nádraží získala Příbram dotaci od Nadace
ČEZ. Příspěvek činil 120 000 korun, spolufi-
nancování města dosáhlo 30  000 korun.
Samotnou výstavbu provedli pracovníci Tech-

nických služeb města Příbrami. Podle měření dopravy místem projede přibližně 7000 vozů
denně. Město připravuje projektovou dokumentaci pro další přechody, v první etapě by měly
přibýt například v ulicích Březnická a Školní.

S Aktuality zpracoval: Stanislav D. Břeň

inzerce Nové značení
pro cyklisty

Dvanáct cyklotras o délce 270 km nově
propojuje zajímavá místa v Brdech s jejich
okolím. Doposud se cyklisté orientovali
především podle názvů lesních cest. Ty nově
dostávají klasické číselné značení, na které
jsou všichni cykloturisté zvyklí. Další opti-
malizace cyklotras tak navazuje na poslední
proběhlé značení vroce 2011. Realizaci pro-
jektu včetně financování převzala Turistická
oblast Brdy a Podbrdsko, která se stará o roz-
voj turistického potenciálu regionu. 

Dětské skupiny po modernizaci 
Provoz příbramských Dětských skupin a rehabilitačního stacionáře (DSRS) je financován převážně

z Evropských sociálních fondů – Operačního programu Zaměstnanost. Díky těmto dotacím byla
v nedávné době provedena modernizace vnitřních a venkovních prostor. „Revitalizovaná venkovní
hrací plocha nabízí dětem dostatečný prostor a podnětné prostředí pro rozvoj motorických dovedností,“
upřesnila vedoucí DSRS Jitka Šnypsová a dodala: „V přední i zadní části areálu zahrady se nachází
nové herní prvky, multifunkční herní sestava s edukačními prvky, nové lavičky a průlezky, mašinka,
traktor či zrekonstruovaná terasa s originálním barevným povrchem SmartSoft.“
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Na nový školní rok 
jsou příbramské školy připravené
Za pár dní začne nový školní rok. Prakticky do půlky prázdnin nebylo na celorepublikové úrovni zcela jasné, jak bude vypadat
školní výuka. A napevno to nevěděli ani ředitelky a ředitelé příbramských škol. V rámci servisu pro žáky, studenty a rodiče jsme
se pokusili shromáždit novinky z jednotlivých škol. Na dalších stránkách také přinášíme informace o distanční výuce, konkursních
řízeních ve školách, počtech žáků či větších opravách realizovaných v čase školních prázdnin. Do nového roku nezbývá než
popřát žákům a studentům radost z poznávání a vedením škol, pedagogickým sborům a zákonným zástupcům co nejméně nervů
pro případ, že by nový koronavirus vyhnal studující opět k domácímu vzdělávání. 

Redakce Kahanu oslovila příbramské
základní, střední a vysoké školy se dvěma otáz-
kami: 

G Jaké novinky a změny, které se dotknout
žáků/studentů nebo jejich rodičů/zákonných
zástupců, chystá vaše škola pro nový školní
rok?

G Zvažujete dlouhodobější posílení prvku
distanční výuky? 

V anketě nejsou zahrnuty všechny školy,
protože v době redakční uzávěrky probíhaly
dovolené. Aktuální informace najdete na
webových stránkách jednotlivých škol. 

WALDORFSKÁ ŠKOLA, ROBERT ŽÁK, ŘEDITEL
G V novém školním roce nechystáme zásadní

změny ve výuce nebo v její organizaci. Škola
je zapojena do projektů Šablony II pro základní
a střední školu a Inkluze II. Díky uvedeným
projektům se daří postupný rozvoj organizace
v pedagogické i materiální oblasti. Ve spolu-
práci se zřizovatelem školy probíhá postupné
zkvalitnění prostředí – výmalba, výměna
nábytku, výměna plynových kotlů, dále se při-
pravují projekty na odvodnění nádvoří školy
a výměnu střešní krytiny.

G Na střední škole se nám osvědčila platfor-
ma Google Classroom. Budeme ji nadále využí-
vat pro zadávání úkolů. Jedná se o uživatelsky
přijatelnou aplikaci, která umožňuje sledování

úkolů a jejich plnění, upozorňuje uživatele na
změny a pomáhá hlídat termíny odevzdání.
Pro školy je zdarma. Na základní škole jsme
používali vlastní úložiště pro zadávání úkolů
a zatím nejsme rozhodnuti, jakou cestou se
vydáme do budoucna. Waldorfská pedagogika
preferuje osobní setkání spojené se smyslový-
mi zážitky z vyučování. Forma distanční výuky
jde proti jejímu smyslu.

ZŠ 28. ŘÍJNA, MARKÉTA ŠPAKOVÁ,
ŘEDITELKA

G Z  novinek na naší škole pro školní rok
2020/2021 bych uvedla následující: nové logo
školy; nová podoba webových stránek; rekon-
struované sociální zařízení pro chlapce ve
všech patrech budovy; změna Školního vzdě-
lávacího programu – druhý cizí jazyk se začíná
vyučovat od 7. třídy dvě hodiny týdně; jedním
z povinně volitelných předmětů pro žáky 8.
ročníku je informatika. Chystáme také koncert
k 30. výročí zahájení hudební výuky. Připra-
vujeme rovněž rozšíření nabídky sportovně
zaměřených kroužků (házená, florbal) ve spo-
lupráci se sportovními kluby. 

ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ, ALENA MAŠIKOVÁ,
ŘEDITELKA

G Ve škole bude jako každý školní rok pozi-
tivní a tvořivá pracovní atmosféra. Na žáky

bude čekat čisté, pěkné, upravené prostředí,
v kterém bude radost pracovat. Na rozdíl od
let minulých otevíráme pro velký zájem rodi-
čovské veřejnosti dvě přípravné třídy a žáci
pátých ročníků budou v novém školním roce
absolvovat své první Cambridge zkoušky. Pro
případnou distanční výuku máme školní Offi-
ce, proto můžeme systémově posílit domácí
přípravu, projektové části výuky, online
výuku apod. Přibude žáků a zároveň i našich
kolegů. 

ZŠ BŘEZOVÉ HORY, JOSEF STREJC, ŘEDITEL 
G Letos připravujeme pouze jednu větší

novinku. Vzhledem k epidemiologické situaci
škola zavádí nový systém distanční výuky přes
Google Classroom. Na tento přechod se připra-
vujeme a zajišťujeme všechny potřebné apli-
kace, aby se systém mohl od září rozběhnout.
Slibujeme si od toho lepší organizaci a pláno-
vání distanční výuky.

G S distanční výukou počítáme i v běžném
provozu. Chceme, aby se děti už na prvním

Větší prázdninové opravy 
ve školních budovách
vlastněných městem

SPŠ a VOŠ Příbram: Kompletní výměna
oken v budově B a C, včetně zednického
začištění a výmalby; 1 835 000 korun bez
DPH. 

ISŠ HPOS Příbram: Výměna starých kot-
lů za nové kondenzační, úprava rozvodů
potrubí a rozdělovače; 1 724 000 korun
bez DPH.

ZŠ Březové Hory: Demontáž stávající
plechové krytiny, laťování, pokládka pále-
ných tašek a výměna klempířských prvků;
3 535 000 korun bez DPH.

ZŠ 28. října: Kompletní úprava chlapec-
kých WC (4x) a WC pro učitele, včetně
nových rozvodů vody, kanalizace a elek-
třiny; 1 869 000 korun bez DPH.

ZŠ Školní: Oprava WC pro dívky a chlap-
ce, včetně rozvodů vody, kanalizace a elek-
třiny; 8 899 000 korun bez DPH.

Waldorfská škola: Výměna starých kotlů
za nové kondenzační, úprava rozvodů
potrubí a rozdělovače; 1 422 000 korun
bez DPH.

SZŠ a VOŠ Příbram: Výměna starých kot-
lů za nové kondenzační, úprava rozvodů
potrubí a rozdělovače; 1 530 000 korun
bez DPH.

V září by děti měly běžně nastoupit do škol, ty se však „hlásí“ i k distanční výuce. Foto: Shutterstock



stupni naučily více pracovat s počítačovou
technikou. Na druhém stupni tento doplněk
do běžné výuky podporuje samostatnost a do
jisté míry i kreativitu žáků při plnění různých
úkolů. Tento druh výuky naráží na velký prob-
lém většiny škol a naše škola není výjimkou
– vybavení pedagogů i žáků počítačovou tech-
nikou není dostatečné. V tomto směru by ško-
la nutně potřebovala dovybavit, aby učitelé
mohli plně využít potenciál tohoto druhu
výuky.

ZŠ JIRÁSKOVY SADY, 
ŠÁRKA JENDRUŠČÁKOVÁ, ŘEDITELKA

G V novém školním roce se žáci mohou těšit
na nové vybavení ve vybraných učebnách.

Prvňáčkům byly vytvořeny nové prostory s šat-
ními skříňkami, škola během prázdnin prošla
četnými stavebními úpravami. Škola se stala
partnerem projektu Pomáháme školám k úspě-
chu, který je zaměřen na zkvalitňování výuky
kritické gramotnosti napříč vzdělávacími
oblastmi. Novým metodám se budou učit žáci
i pedagogové. Zájmové vzdělávání nabídne
obohacenou pestrou škálu kroužků, kterých
mohou žáci využít jak v rámci školní družiny,
tak mimo ni.

G Vzhledem k nejistému epidemiologickému
vývoji musíme počítat i s variantou pokračující
distanční výuky. Posilovat prvky distanční
výuky je otázka poměrně finančně náročná.
Již realizovaná výuka na dálku si vyžádala

nemalé investice do komunikačních platforem
mezi školou a žáky, potažmo zákonnými
zástupci. Nákup licencí je smluvně vázán, pro-
to budeme nadále využívat již osvědčenou
platformu a pracovat na tom, abychom maxi-
málně využili všechny její přednosti i možnosti
pedagogů a žáků. Máme samozřejmě vizi nadá-
le vylepšovat a podporovat komunikační tech-
nologie, vyžaduje to však investice v řádu
statisíců korun např. na posílení konektivity
s aktivními prvky, nákup videokonferenčních
zařízení či notebooků.

ZŠ POD SVATOU HOROU, ROMAN BEHÚN,
ŘEDITEL

G O prázdninách byla ve škole realizována
celá řada oprav za účelem větší bezpečnosti
žáků a zlepšení prostředí. V době hlavních
prázdnin bylo vymalováno šest učeben
a sociální zařízení školy. Ve třídách jsme vymě-
nili podlahové krytiny, opravou prošel školní
rozhlas a vzhledem ke stoupajícímu počtu žáků
školy jsme nakoupili nový žákovský nábytek.
V září uvedeme do testovacího provozu elekt-
ronický systém vyzvedávání žáků ze školní
družiny. Asi nejzajímavější pro žáky i vyučující
bude významná úprava pozemku školy, který
sousedí s šatnami a učebnou multimediální
výchovy. Díky dotaci Státního fondu životního
prostředí ČR je realizován projekt „Vždyť na
čerstvém vzduchu to jde samo“, který je zamě-
řen na environmentální vzdělávání a osvětu
žáků školy. Cílem projektu je vytvořit přírodní
zahradu, která bude využívána během výuky,
ale i při mimoškolních vzdělávacích, volnoča-
sových a relaxačních aktivitách.

G V přípravném týdnu se celý pedagogický
sbor bude vzdělávat formou seminářů se zamě-
řením na používání nástrojů Google Classroom
a Meet. Pedagogové se naučí pracovat v apli-
kacích Google ve školní praxi, semináře budou
zaměřeny na praktické vyzkoušení jednotli-
vých nástrojů Google platformy a jejich vzá-
jemné provázání.

ZŠ ŠKOLNÍ, KLÁRA KARLÍKOVÁ, ŘEDITELKA
G Předpokládáme, že někteří žáci v době

distanční výuky nedosáhli požadované úrov-
ně znalostí, ve větší míře proto nabízíme
doučování češtiny, matematiky či anglického
jazyka. Všem zájemcům z řad žáků devátých
tříd jsme v rámci volitelných předmětů umož-
nili přípravu na přijímací řízení na SŠ.
V novém školním roce také zmenšujeme sku-
piny žáků pro výuku jazyků, zejména anglic-
kého a ruského jazyka. A protože škola není
jenom o sezení v lavicích a dnešní děti mají
velmi málo přirozeného pohybu, využíváme
výborné sportovní zázemí školy a nabízíme
rozšířenou výuku tělesné výchovy. Žáci dru-
hého stupně mají minimálně tři hodiny těles-
né výchovy týdně, pro nejmenší žáky zajistilo
vedení města pokračování projektu Trenéři
do škol. Obnovili jsme značnou část počítačů
v učebně informatiky i ve třídách a učebnu
cizích jazyků jsme vybavili iPady a výukový-
mi programy. Na druhém stupni plně využí-
váme elektronické žákovské knížky. Největší
změnou pro žáky jsou kompletně zre -
konstruovaná sociální zařízení v pavilonech
1. i 2. stupně.
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Počet dětí v příbramských školách v letech 2010–2020 

Ptáte se: Jak jsou školy připraveny na další vlnu epidemie?

Daniel, dotaz z webu pribram.eu: Jako
rodiče školáků by mne zajímalo, jak se pří-
bramské školy připravují na možnou další
vlnu epidemie covid-19. Konkrétně mě zají-
má distanční výuka. Konzultovali jste s ředi-
teli škol, jaké si z tohoto typu výuky vzali
ponaučení? V případě, že něco takového
nastane, budou mít školy, resp. učitelé
dostatečné technické prostředky, progra-
mové vybavení a znalosti, aby mohla výuka
probíhat bez zásadních omezení online?
Nemyslím tím v pondělí rozeslat e-mail
s úkoly dětem nebo rodičům a čekat na
odpověď. Toto téma by mělo být konzulto-
váno i s rodiči, aby i druhá strana byla (tech-
nicky a znalostně) připravena na tento typ
výuky. V dnešní době plné počítačů by výše
uvedené mělo být standardem. 

Zorka Brožíková, místostarostka města:
Předpokládám, že vás jako rodiče školáků
zajímá distanční výuka v základních ško-
lách, které zřizuje město Příbram. Přestože
hodnocení výchovy a vzdělávání uskuteč-
ňované v těchto samostatných právnických
subjektech náleží kompetenčně České škol-
ní inspekce, výhrady rodičovské veřejnosti
v době nouzového stavu vůči způsobu dis-
tanční výuky přicházely i zřizovateli. Dost
pravděpodobně korespondují s vašimi evi-
dentně negativními zkušenostmi. Zazna-
menali jsme však i pochvaly. 

Je nutné si uvědomit, že situace, ve které
se ze dne na den ocitli všichni občané, neby-
la jednoduchá pro nikoho, učitele a ředitele
škol nevyjímaje. Během prázdnin ředitelé

připravovali parametry koordinované dis-
tanční výuky pro případ opětovného vyhlá-
šení nouzového stavu. Cílem bylo mj.
zohlednit reálnou časovou náročnost poža-
davků na domácí výuku a kontrolu.

Problematiku distanční výuky v regionál-
ním školství se všemi aspekty však nemo-
hou vyřešit sami ředitelé bez pravidel pro
její zavedení, které o prázdninách připravo-
valo Ministerstvo školství ve formě novely
školského zákona. Tu by měla v nejbližší
době posoudit vláda. Právní úprava řeší
otázku, kdy, komu a jak je škola povinna
poskytovat distanční vzdělávání, a to nejen
v případě opětovné epidemie onemocnění
covid-19, ale ve všech situacích vedoucích
k vyhlášení krizového stavu. Stanovuje
povinnost žáků se tímto způsobem vzdělá-
vat, přičemž by škola měla mít povinnost
přizpůsobit distanční výuku podmínkám
dítěte.

Vyřešit hladký průběh distanční výuky
na základě připravované legislativy však
ředitelé škol zcela jistě nemohou bez pod-
pory zřizovatele. Vynaložení veřejných pro-
středků pro vzdělávání na dálku směřované
výhradně na nákup technických prostředků
ovšem není cesta, kterou by Příbram chtěla
jít. Je nutné mít na paměti, že distanční
výuka musí být dvousměrná. Na jedné stra-
ně učitel vyučující z domova nebo ze školy
a na druhé straně žák učící se doma. Důležité
je, aby taková výuka byla využitelná
i v jiných než jen krizových situacích. 
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G Distanční výuka jako alternativa či doplněk
k prezenční výuce bude zřejmě ak tuální
i v budoucnosti. Pro žáky je připravené společ-
né výukové prostředí umožňující online výuku.
Uvědomujeme si však, že není v možnostech
všech rodin, aby bylo dítě nebo více dětí při-
pojeno na školní online výuku mnoho hodin
denně. Výuku po internetu je proto třeba kom-
binovat se samostatnou prací dětí a ideálně,
pokud to půjde, i s výukou prezenční.

ZUŠ ANTONÍNA DVOŘÁKA, PETR KOLLERT,
ŘEDITEL

G ZUŠ Antonína Dvořáka Příbram žádné
zásadní novinky nepřipravuje, čekáme, co se
bude dít na podzim („člověk míní, koronavirus
mění“).

G Co se týká posílení distanční výuky, tak by
to znamenalo rozšíření IT techniky, takže uvi-
díme, jak se bude situace vyvíjet na podzim,
a budeme ji aktuálně řešit. Postavení ZUŠ je
jiné než základních a středních škol. Uvažuje-
me o možnosti využít distanční výuku při
nemoci žáka. Stává se nám, že žáci chodí na
hodiny nemocní. Vzhledem k současnému
vývoji budeme řešit se zákonnými zástupci
možnost výuky na dálku. Toto budeme zřejmě
projednávat na začátku školního roku s důra-
zem na dohodu všech stran. 

ZUŠ, NÁM. T. G. MASARYKA, 
PETRA HAVLÍKOVÁ, ŘEDITELKA

G V nadcházejícím školním roce budou uve-
deny do plného provozu elektronické žákovské
knížky. Rodiče i žáci tak budou mít k dispozici

informace o probíhajícím studiu po přihlášení
do systému odkudkoliv. Některá vystoupení
budeme od začátku plánovat ve dvojí formě.
Podle situace se budou koncerty konat na
veřejnosti, nebo bude možné vytvořit nahráv-
ku, aby práce žáků měla svůj reálný cíl.

G Některé způsoby distanční výuky se velmi
osvědčily a přinesly nové podněty. Rádi
bychom dále více pracovali např. s nahrávkami
a videozáznamy našich studentů a vytvářeli
virtuální výstavy prací žáků. Průběžně posilu-
jeme IT zázemí školy a podporujeme pedagogy
v plynulém rozvoji jejich schopností a doved-
ností v oblasti elektronické komunikace a zpra-
covávání úkolů.

GYMNÁZIUM POD SVATOU HOROU, 
PAVEL KARNET, ŘEDITEL

G Gymnázium pod Svatou Horou si zanedlou-
ho připomene třicet let od svého založení. Má
již časem i zkušenostmi prověřený program, tj.
zaměření na výuku živých jazyků a vytváření
přátelského prostředí v rámci malé školy. Školní
rok započneme adaptačními kurzy, pak se
zúčast níme předávání certifikátů Cambridge
English v Zámečku-Ernestinu. Navážeme na
v loňském roce započaté aktivity Erasmus+, stej-
ně tak budeme pokračovat v Operačním progra-
mu Výzkum, vývoj a vzdělávání s  názvem
Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování II. Uskutečníme lyžařský, sportovní
a biologicko-zeměpisný kurz a kurz sebeobrany.
Zajistíme hladký průběh obhajob ročníkových
prací, přijímacích zkoušek a maturit. Závěr škol-
ního roku si zpestříme Dnem divadla. Úplně

nové pro nás bude jen to, že naše škola získala
certifikát Fakultní škola Univerzity Karlovy
Pedagogické fakulty. 

G Distanční výuka, kterou jsme realizovali
od března 2020, potvrdila připravenost vyuču-
jících na tento způsob výuky. Stejně tak jsme
se ujistili, že valná většina žáků je schopna se
na dálku vzdělávat a se svými vyučujícími
komunikovat. Distanční výuku budeme nadále
používat v případě podpory výuky dlouhodobě
absentujících žáků, případně žáků s indivi -
duálním vzdělávacím programem. Ostatně
Moodle a Office 365 Gymnázium pod Svatou
Horou používalo dlouho před vyhlášením
mimořádného opatření.

OBCHODNÍ AKADEMIE, 
MARCELA BLAŽKOVÁ, ŘEDITELKA

G Doufám, že příští školní rok se opět vrátíme
ktradiční výuce, která zahrnuje izahraniční stáže
určené pro žáky střední školy i studenty vyšší
odborné školy. Kromě dlouhodobé spolupráce
s Německem a Velkou Británií jsme pro naše stu-
denty připravili žhavou novinku – Řecko. Tato
země, kde se snoubí zajímavá historie, dechbe-
roucí příroda a bezprostřední lidé, bude velkým
lákadlem. V průběhu podzimu bude zahájen
nový multilaterární projekt Erasmus+, na kterém
budeme spolupracovat se školami z Německa,
Řecka a Španělska. Hlavním tématem projektu
je zdravý životní styl a ekologie, což jsou otázky
velmi diskutované a pro žáky atraktivní. Hlavní
událostí pro nás ale bude oslava stoletého výročí
založení školy. Těžiště oslav bylo původně plá-
nováno na letošní září, ale kvůli současné situaci
jsme se rozhodli ho přesunout na květen 2021.

G Ve druhém pololetí loňského školního roku
jsme byli nuceni využívat postupy distanční
výuky. Jsem přesvědčená, že standardní pre-
zenční výuka je podstatně efektivnější,
a doufám, že se k ní v příštím školním roce opět
vrátíme. Přesto nás ale výuka v minulých měsí-
cích naučila používat řadu nových nástrojů,
metod a postupů. Myslím, že je můžeme docela
účinně využít například při nepřítomnosti stu-
denta z důvodu dlouhodobé nemoci. Studijní
materiály, které vytvořili učitelé během pan-
demie, budou samozřejmě dále využívány i při
standardní výuce.

SOŠ A SOU DUBNO, MILAN LEHOCKÝ,
ŘEDITEL

G V době školních prázdnin byla realizována
kompletní oprava konektivity v celém areálu
školy. Tím dojde ke kvalitnějšímu a rychlejší-
mu připojení k internetu, což v novém školním
roce ocení zejména žáci.

G Co se týká distanční výuky, nevíme, co nás
čeká od září. Musíme si nastavit pravidla pro
případný krizový plán. Máme nové poznatky,
že online vzdělávání bude i nadále využitelné
například pro žáky, kteří budou doma nemoc-
ní, a pro komunikaci s těmi, kteří z různých
důvodů nemohou být ve škole.

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH
A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, 
RŮŽENA FEREBAUEROVÁ, PROREKTORKA
PRO STUDIUM

G V procesu akreditace máme nyní dva baka-
lářské studijní programy. Program Bezpečnost-

V novém školním roce budou dvě přípravné třídy

Od školního roku 2015/2016 fungovala na
ZŠ Bratří Čapků takzvaná přípravná třída,
s přihlédnutím k zájmu rodičů se však na
stejné škole otevře i druhá třída. Přípravná
třída je určena pro 5–7leté děti v posledním
roce před zahájením školní docházky. Před-
pokládá se, že zařazení do třídy vyrovná
jejich vývoj, tedy je určena pro děti s obtí-
žemi hrubé a jemné motoriky, s logopedic-
kými problémy, se sníženou koncentrací

pozornosti, se zrakovou a sluchovou poru-
chou, se zdravotním oslabením, se socio-
kulturním znevýhodněním či pro děti
z dvojjazyčných rodin. Přednostně je pří-
pravná třída zaměřena na děti, kterým byl
povolen odklad povinné školní docházky.
Pro začínající školní rok je zapsáno 28 žáků.
Děti chodí do školy každý den na čtyři hodi-
ny, běžně se zapojují do projektů a znají škol-
ní prostředí.

Foto: archiv
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ně právní činnost, který realizujeme více než
10 let a máme mnoho úspěšných absolventů,
by měl být podle nových standardů akredito-
ván na konci srpna, takže ho budeme moci
zájemcům nabídnout ještě v letošním roce.
Cílem programu je kvalifikovaně a odpovědně
připravit odborníky, kteří budou schopni zajis-
tit výkon různorodého spektra odborných
a specializovaných veřejnoprávních, bezpeč-
nostně právních činností a procesů tzv. přímé
či nepřímé bezpečnostní povahy. V průběhu
studia si student volí specializaci, a to Trestní
právo a kriminologie nebo Správní právo

a veřejná správa. Pro rok 2021/2022 bychom
chtěli nabídnout ještě druhý studijní program
Veřejná správa se specializacemi Regionální
politika ČR/EU, Veřejný pořádek a Krizové ří-
zení.

G V žádosti o akreditaci studijního programu
se u prezenčního i kombinovaného studia uvá-
dí počet hodin přímé a nepřímé výuky a tyto
parametry studijních programů nemůže škola
svévolně měnit. V době koronavirové pande-
mie Národní akreditační úřad pro vysoké školy
povolil mimořádně přechod přímé výuky na
distanční vzdělávání. Pokud by došlo k druhé

vlně covid-19, úspěšně jsme si ověřili mož-
nosti realizace přednášek přes platformy
 Google Meet, Zoom a Microsoft Teams a záro-
veň připravili řadu nových podkladů v e-lear-
ningovém programu Moggis. 

S Stanislav D. Břeň

Ředitel školy by měl každých 
šest let obhájit svou pozici a vizi
Nově ustanovené ředitelky příbramských škol převzaly z rukou starosty jmenovací dekrety. V této souvislosti se objevila
otázka, proč by měl stávající ředitel obhajovat svůj post, když to zákon vyloženě nevyžaduje.

Téměř 400 žáků zahájí od školního roku
2020/2021 další etapu svého života nástu-
pem do prvních tříd. A nebudou sami, kdo
ve svém životě udělá zásadní krok. Vedení
Základní školy v Jiráskových sadech se totiž
nově ujme Šárka Jendruščáková. Jmenovací
dekret na místo ředitelky školy v Jirásko-
vých sadech převzala Šárka Jendruščáková
ve středu 22. července z rukou starosty
a spolu s ní také Jana Schille, která povede
nadále Mateřskou školu Jana Drdy, a Martina
Pilná, jež obhájila stávající post ředitelky
Mateřské školy Pohádka. Jmenovací dekret
na místo ředitelky je připraven také pro Rad-
ku Štáhlovou, která i v následujícím období
bude řídit Mateřskou školu Perníková cha-
loupka. 

Všechny výše jmenované uspěly v kon-
kursních řízeních a Rada města Příbram je
dne 15. června jmenovala na pozice vedou-
cích pracovníků škol s účinností od 1. srpna.
Důvodem k vypsání konkursů na pozice
ředitelů mateřských škol bylo rozhodnutí
rady města vyhlašovat v souladu s legisla-
tivou výběrová řízení s koncem šestiletého
funkčního období. Vyhlašování těchto tzv.
rekonkursů na ředitele příbramských
základních škol rada města schválila již
v minulém volebním období. 

UŽITEČNÉ REKONKURSY
Školský zákon umožňuje zřizovatelům

vypisovat výběrová řízení na vedoucí pozice
škol po uplynutí šestiletého časového obdo-
bí. Tato možnost je od samého počátku plat-
nosti příslušného ustanovení často
diskutována a názory zřizovatelů na její
využití se liší. Už minulá rada města se roz-
hodla rekonkursy vyhlašovat. Již v roce
2010 uvedla studie poradenské společnosti
McKinsey ředitele jako jeden z důležitých
faktorů zabraňujících klesajícím výsledkům
ve školství v České republice. Dokument
doporučil zaměřit se mj. na vybírání ředite-

lů, protože ti určují atmosféru ve škole
a žádná změna k lepšímu se bez nich ne -
obejde.

Radní zároveň vnímají, že v demokratické
společnosti by mělo být naprosto běžné, že
každých šest let ředitel obhajuje svou mana-
žerskou pozici, dokazuje, že je i nadále nej-
lepší, a představuje svůj plán a vize pro příští
roky. Ředitel by si měl být vědom toho, že
bude nahrazen, pokud se vyskytne někdo,
kdo to umí dělat lépe. Vždyť má ve společ-
nosti velmi důležitou pozici. Jeho škola
vychovává stovky dětí pro další život. 

NE MĚNIT, ALE MOTIVOVAT
Cílem vyhlašování rekonkursů není vyměnit

vedení škol, ale motivovat ředitele. Jednou za
šest let by měl své období ve funkci zhodnotit.
Říci, co se podařilo a co ne, a představit novou
koncepci směřování školy na další období.
Nakonec i společnost se v průběhu let mění.

S Zorka Brožíková
místostarostka města

Z letošního předávání jmenovacích dekretů. Foto: Eva Švehlová



ZA TU DOBU MUSELY ORGANIZACÍ PROJÍT
MINIMÁLNĚ STOVKY ZAMĚSTNANCŮ. MÁTE
NĚJAKÝ ZAJÍMAVÝ PŘÍBĚH NĚKOHO, KDO
PAMATUJE ZNAČNOU ČÁST HISTORIE
TECHNICKÝCH SLUŽEB? 

Určitě. Už příběh prvního ředitele Technických
služeb stojí za zmínku, nepřetržitě vedl z této
pozice firmu od založení do roku 1990 a za sebe
musím říct, že klobouk dolů před takovou dlou-
hověkostí ve funkci. Samozřejmě máme ve svých
řadách pracovníky, kteří mají nepřetržitý pracovní
poměr více než 30 let azaměstnání v Technických
službách je pro ně celoživotní příběh. Nejdelší
trvající pracovní poměr má pan Bílek, který je
v našich řadách nepředstavitelných 51 let. 

DO PORTFOLIA PŘÍBRAMSKÝCH
TECHNICKÝCH SLUŽEB SPADÁ ŠIROKÁ ŠKÁLA
ČINNOSTÍ. KDE VŠUDE SE OBČANÉ POTKAJÍ
S VAŠÍ PRACÍ? 

Ve zkratce se dá říci, že se občan setkává
s výsledkem naší práce denně několikrát. Pro
připomenutí, staráme se o zeleň, řešíme svoz
odpadů, uklízíme město, provádíme zimní údrž-
bu, staráme se odětská hřiště, městský mobiliář,

kašny, parkovací automaty, veřejné osvětlení,
provozujeme sběrný dvůr a kompostárnu, psí
útulek, oba příbramské hřbitovy, udržujeme
komunikace, řešíme dopravní značení, provo-
zujeme odtahovou službu. 

CO VAŠÍ ORGANIZACI PŮSOBÍ BĚHEM ROKU
NEJVĚTŠÍ PROBLÉMY V PÉČI O MĚSTO?

Každé roční období má svá specifika a řekl
bych, že máme v uvozovkách problém celý rok.
Ať už se sněhem, listím, trávou, suchem, tak
i s vandalismem a nepořádkem. 

NA PRÁCI TECHNICKÝCH SLUŽEB MÁ KAŽDÝ
SVŮJ NÁZOR. NĚKDY JSTE HODNĚ POD
PALBOU A ČASTO SE OZÝVAJÍ LIDÉ, KTEŘÍ
HODNOTÍ VAŠI PRÁCI KRITICKY. NA CO SI LIDÉ
NEJČASTĚJI STĚŽUJÍ?

Neřekl bych, že nějaké stížnosti na konkrétní
oblast převažují. Obyvatelé si stěžují na všechno
ana všechny. Je pravda, že ve městě máme mno-
ho odborníků, kteří teoreticky velmi přesně vědí,
jak má to či ono vypadat či jak se to má správně
dělat. Osobně považuji stížnosti a připomínky
za důležitou zpětnou vazbu pro svou práci. Před-

stavují důležitý signál, zda naplňujeme poslání,
pro které jsme jako firma zřízeni. Myslím ovšem
podněty reálné, legitimní a slušné.

UŽ NĚKOLIK LET MÁTE NA SVÉM WEBU
„ZPRAVODAJSTVÍ“, KDY KAŽDÝ DEN
INFORMUJETE, CO VAŠE PRACOVNÍKY
AKTUÁLNĚ ZAMĚSTNÁVÁ. JAK DÁLE SE
SNAŽÍTE OBČANY PŘESVĚDČIT O TOM, ŽE
PRACUJETE S PLNÝM NASAZENÍM?

Považuji za svou povinnost vytvořit pro pra-
covníky co nejlepší podmínky akontrolovat kva-

Pan Bílek pracuje pro
Technické služby
nepředstavitelných 51 let. 
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Reálné, legitimní 
a slušné připomínky občanů jen vítáme
Technické služby města Příbrami jsou v kraji druhé nejdéle fungující služby, letos slaví 60 let. Na starost mají mnoho oblastí –
zeleň, svoz odpadů, úklid města, zimní údržbu, dětská hřiště, městský mobiliář, kašny, parkovací automaty, veřejné osvětlení,
sběrný dvůr, kompostárnu, psí útulek, hřbitovy, silniční komunikace, dopravní značení či odtahovou službu. „Ve městě máme
mnoho odborníků, kteří teoreticky velmi přesně vědí, jak má to či ono vypadat či jak se to má správně dělat,“ říká ředitel největší
příbramské příspěvkové organizace Pavel Mácha. Zároveň ale dodává, že stížnosti a kritické připomínky považuje za důležitou
zpětnou vazbu pro svou práci.

Pavel Mácha vede Technické služby města Příbrami od roku 2012, aktuálně řídí 143 zaměstnanců. Foto: Stanislav D. Břeň



litu jejich práce. Nejsme firma, kde můžeme vidět
z „velína“ celou halu. Máme nastavený systém
kontrol, který musí zabezpečit, aby byla námi
dodávaná služba v  co nejlepší kvalitě, včas
a v požadovaném rozsahu. To je alfa a omega
v naší práci. 

BYLO JIŽ ZMÍNĚNO, ŽE SE ZABÝVÁTE SVOZEM
ODPADU, JEHOŽ PŘEVÁŽNOU VĚTŠINU TVOŘÍ
NETŘÍDĚNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD.
SKLÁDKOVÁNÍ BY MĚLO DO PŘIBLIŽNĚ DESETI
LET SKONČIT. CO SE BUDE DÍT S ODPADEM
POTÉ?

Tato otázka není primárně určena pro mne.
Jsem statutární orgán svozové firmy, která plní
úkol zadaný vlastníkem. Sváží odpad od obyvatel
a není povolána určovat strategii. Podle mého
názoru se musí na popisovanou změnu připravit
celá republika vytvořením legislativních opatře-
ní. Pak budeme postupovat v souladu s nimi. 

MŮŽE OBČAN, KTERÝ PŘEMÝŠLÍ O SVÉM
OKOLÍ NEBO BUDOUCNOSTI, UDĚLAT NĚCO
PRO TO, ŽE BUDE PRODUKOVAT MÉNĚ
ODPADU, KTERÝ JE NUTNÉ SVÁŽET A NĚKAM
UKLÁDAT?

Občan, který přemýšlí tímto způsobem, má
jen minimální možnost, jak snížit produkci odpa-
dů. Jak vidíme ve svém okolí, každý sebemenší
předmět je zabalen ve spoustě obalů av případě,
že si něco necháte poslat, tak obalů je často mno-
honásobně víc než obdrženého zboží. Co může
občan s určitostí udělat je, že dodržuje elemen-
tární pravidla vzdělaného člověka aodpady třídí
a „nerozsévá“ kolem sebe. 

JAK JE NA TOM PŘÍBRAM PRÁVĚ Z POHLEDU
SEPARACE ODPADU?

Od roku 2006, kdy logistiku a svoz tříděného
odpadu převzaly Technické služby, roste kaž-
doročně počet hnízd tříděného odpadu (z počá-
tečních 50 na dnešních 106) a postupně se
rozšiřuje i nabídka odebíraných komodit. Pří-
bram patří mezi první města, kde se začaly třídit
nápojové kartony (oranžový kontejner), ve měs-
tě stojí kontejnery na drobný elektroodpad, tex-
til, kovy, bioodpad a nově je možné odevzdávat
také tuky.

Na podzim 2019 město poskytlo 150 nádob
na plasty a150 nádob na papír domkařům zloka-
lit, kde je kvůli průjezdnosti problematické budo-
vat hnízda. Do budoucna zvažujeme na některé
vytížená místa postavit velkokapacitní kontej-
nery na papír.

JE MOŽNÉ V PŘÍBRAMI ZAVÉST SYSTÉM PAYT
– TEDY PLATBY PODLE TOHO, KOLIK ODPADU
DOMÁCNOST REÁLNĚ VYPRODUKUJE? 

Průběžně otom mluvíme. Není problém zjistit
množství odpadu u občana, který má vlastní
popelnici, ale jak to udělat na sídlišti? Door-to-
door systém, kdy bychom přebírali domácí
odpad od konkrétního občana, je pro nás kapa-
citně a logisticky zatím nereálný. Firmy už dnes
platí podle množství vyprodukovaného od-
padu.

V POSLEDNÍCH LETECH JSME ZAZNAMENALI
HNED NĚKOLIK MÍRNÝCH ZIM, KDY STĚŽÍ
NAPADL SNÍH. MĚNÍ SE NASTAVENÍ ZIMNÍ
ÚDRŽBY A DAŘÍ SE USPOŘIT FINANCE
VYČLENĚNÉ NA ZIMNÍ ÚKLID? 

S ohledem na mírný průběh zim v minulých
letech se může zdát, že by bylo možné změnit
nastavení zimní údržby, je to ale nemožné. Zimní
údržba je daná zákonem, ve kterém jsou stano-
veny povinnosti správců komunikací, a není

možné je nesplnit. V případě, že není údržba pro-
vedena, veškeré případné škody jdou na vrub
správce komunikace avlastníka. Úspory jsou jen
za posypový materiál v řádu několika statisíců
korun. Náklady v řádu milionů korun však zůs-
távají, protože celé Technické služby v případě,
že nepadá sníh, dělají jinou práci. 

BĚHEM LÉTA JSTE SEKALI MÉNĚ TRÁVY
V NĚKTERÝCH ČÁSTECH MĚSTA. CÍLEM JE
ZAMEZIT VYSOUŠENÍ POVRCHŮ A PREVENCE
SUCHA. JSOU NĚJAKÉ DALŠÍ MOŽNOSTI, JAK
BY SE PODOBNÝMI JEDNODUCHÝMI
ZPŮSOBY DALO PŘISPĚT KE ZLEPŠENÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ? 

Ze své pozice mnoho možností nevidím, uvě-
domme si, jak město vypadá, většina ploch je
zastavěná jak budovami, tak komunikacemi.
V případě srážek okamžitě voda odtéká bez mož-
nosti vsaku. Pro Technické služby je klíčová sna-
ha udržet stromy akeře azabezpečit jim závlahu.
V některých případech nelze stromy před slun-
cem ochránit vůbec. Pro novou výsadbu už brzy
rozvezeme zalévací vaky a budeme ji zalévat. 

ZNAČNOU POLOŽKU V ROZPOČTU MĚSTA
PŘEDSTAVUJE NOČNÍ OSVĚTLENÍ A JEHO
ÚDRŽBA. JAK REÁLNÝ JE PŘECHOD NA
FOTOVOLTAICKÉ LAMPY? 

Máme přes 4500 světelných bodů mnoha dru-
hů. Osvětlujeme kromě místních komunikací
a prostor i komunikace první až třetí třídy, kde
jsou dané požadavky na osvětlení. V uvedeném
počtu je přibližně tisíc historických světel, část
z nich na budovách. Dále máme v uvedených
počtech zemní světla, osvětlení stromů adalšího
mobiliáře. Mimo to je na veřejné osvětlení napo-
jen idalší mobiliář – autobusové zastávky, kašny,
blikače na přechodech pro chodce a tak dále.
Masivní přechod na fotovoltaické osvětlení není
reálný. Toto osvětlení je nutno brát jen jako
doplňkové a zejména tam, kde není efektivní
nebo možné vybudovat klasické veřejné osvět-
lení – cyklostezky, méně důležité komunikace,
můstek ahřiště. My je máme právě ucyklostezky,
můstku, autobusové zastávky ve vesnici či spor-
tovního zařízení.

NA NOČNÍM OSVĚTLENÍ SE TEDY UŠETŘIT NEDÁ? 
Poslední léta se jak v investičních akcích, ale

i v údržbářské práci snažíme snižovat energetic-
kou náročnost. V rámci investičních akcí je dnes
již běžnou součástí výměna nebo rekonstrukce
veřejného osvětlení, v poslední době zejména
za LED světla. To samé děláme i v údržbě a další
cesta je v chytrých světlech nebo rozvaděčích,
ato formou snížení výkonu vurčitých hodinách.

JAKÉ MÁTE PLÁNY DO BUDOUCNA?
Pokračovat v trendu uspokojování potřeb oby-

vatel, zlepšovat naše služby a v této těžké době
udržet vyrovnaný rozpočet. V neposlední řadě
pokračovat v rozvoji firmy. Mým snem je vybu-
dovat nový objekt tak, aby naše technika nepře-
kážela v  centru, ale sloužila z  vyhovujících
prostorů na periferii.

S Stanislav D. Břeň

ROZHOVOR
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Pavel Mácha

Do funkce ředitele příspěvkové organiza-
ce Technické služby města Příbrami byl
jmenován na základě výběrového řízení
1. října 2012. Na vedoucím postu střídal
dlouholetého ředitele Ladislava Michvo-
cíka. Pavel Mácha vystudoval vysokou
školu a více než třicet let působil na
různých funkcích v armádě, ze které
odcházel jako náčelník logistiky. Poté dva
roky pracoval jako vychovatel ve Věznici
Bytíz.

Mým snem je vybudovat
nový objekt tak, aby naše
technika nepřekážela
v centru, ale sloužila
z vyhovujících prostorů na
periferii.

Technické služby 
města Příbrami v číslech

G Více než 4700 popelnic a kontejnerů je
v Příbrami sváženo každý týden.

G Přes 81 hektarů zeleně minimálně třikrát
ročně sekají stroje a pracovníci Technic-
kých služeb. 

G Po skončení zimy je potřeba vyspravit
výmoly, výtluky a jiné závady na 120 km
silnic a 111 km chodníků v  Příbrami.
V  roce 2019 tak bylo obnoveno na
1750 m2 asfaltových povrchů komuni-
kací ve městě a přilehlých osadách.

G Veřejné osvětlení města má celkem
65 rozvaděčů, 40 rozvaděčů bylo pře-
stavěno a je ovládáno dálkově, zbylých
25 je zapínáno a vypínáno fotobuňkou.

G Během jarního úklidu Technické služby
odstraní 120–150 tun posypového mate-
riálu a jiných nečistot ze zimy.

G V roce 2019 bylo v Příbrami vytříděno
809 tun papíru, 677 tun kovů, 396 tun
plastů, 389 tun skla a 15 tun nápojových
kartonů.

G Pracovníci Technických služeb mají
v péči 20 pomníků a plastik.



Dříve bylo zvykem, že byly prolézačky sou-
částí každého vnitrobloku. Dnes je podle naří-
zení třeba mít na každý herní prvek certifikaci,
což znamená, že nevyhovující prolézačky jsou
postupně odstraňovány či měněny za nové. 

„V Příbrami máme několik desítek dětských
hřišť. Některá jsou mimo provozní dobu uzamy-
kána, jiná jsou oplocená s tím, že jsou stabilně
přístupná, a pak je zde množství míst s původ-
ními průlezkami,“ sdělil příbramský starosta
Jan Konvalinka. Hřiště s herními prvky jsou
průběžně obnovována a nedostačující průlezky
postupně měněny. „Do pořízení nových prvků,
které s ohledem na zákonem danou certifikaci
nejsou levnou záležitostí, se ročně investuje půl
milionu korun. Zároveň samozřejmě probíhá
potřebná údržba a mimo jiné také opravy po úto-
cích vandalů, kterých jsme v poslední době svěd-
ky především u workoutového hřiště,“ dodal
starosta.

V letošním roce bylo obnoveno dětské hřiště
na Drkolnově, kde po demontáži nevyhovujících
prvků mají děti k dispozici zcela novou loď
a houpačku. Další rekonstrukce se uskutečnila
v ulici Budovatelů, kde kromě výměny proléza-
ček došlo i k oplocení hřiště. Na hřišti Kyslíkárna
se děti dočkaly nové lanové průlezky a na hřišti
u Spartaku jsou také nové herní prvky, v jejichž
obnově se bude pokračovat v příštím roce. 

Aktuálně je ve správě Technických služeb
Příbram 12 dětských hřišť kategorie CDH (Cen-
trální dětské hřiště), 6 DH (dětských hřišť), 2
WO (workoutová cvičiště) a 22 míst s původ-
ními průlezkami.

Kategorie CDH: Oplocené hřiště, dopadové
plochy, zakrývací plachta na pískovišti, mobilní

WC, denně kontrolované, mimo provozní dobu
uzamčené, provozní řád.

Kategorie DH: Zakrývací plachta na písko-
višti, dopadové plochy, provozní řád, kontrola
dvakrát týdně.

Kategorie WO: Soubor cvičebních prvků, lavič-
ky, odpadkové koše, provozní řád, denní  kontrola.

Místa s původními herními prvky: Staré
železné (dřevěné) herní prvky „na dožití“, bez

pískoviště nebo s oploceným a zakrývacím pís-
kovištěm, postupně likvidována nebo nahra-
zována kategorií CDH, kontrola měsíčně.

S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram
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Nové herní prvky 
prodražuje povinná certifikace
Dětská hřiště, workoutová hřiště, stejně jako jednotlivé dětské prolézačky na území města jsou ve správě Technických služeb,
které je postupně obnovují. Do nových herních prvků se investuje půl milionu korun ročně.

Na konci července se v Příbrami uskutečnilo
pracovní jednání, na kterém byly představeny
návrhy, jakým směrem by se v budoucnu mělo
řešit parkování ve městě. Nepůjde pouze
o budování nových parkovacích míst, ale také
o úpravu parkovací politiky obecně. Nově by
mělo být zásadně podpořeno parkování pro
občany oproti těm, kteří do města dojíždějí
zvenčí, ať už jako návštěvníci, zaměstnanci
nebo ti, kteří v Příbrami svůj automobil jen

„odloží“, a dále pokračují vlaky či autobusy za
prací.

Místostarosta Martin Buršík uvedl: „Schůzka
s autorem studie panem Horským byla přínosem
pro všechny zúčastněné, mezi kterými byli zástup-
ci Městské policie, Dopravního úřadu, Samostat-
ného oddělení silničního hospodářství a Dopravní
komise rady města. Potvrdili jsme si hlavní směr,
kterým by se měla příbramská parkovací politika
ubírat.“ 

Parkovací systém 
v Příbrami získává jasné obrysy
Parkovací politika je jedním ze zásadních témat k řešení. Podle vypracovaných analýz ve městě chybí několik set parkovacích
míst pro rezidentní parkování přes noc. Touto problematikou se vedení města ve spolupráci s odborníky a dopravní komisí
intenzivně zabývá.

Nové herní prvky na hřišti jsou například na Drkolnově. Foto: Eva Švehlová

Volná plocha na Flusárně bude novým parkovištěm.
Foto: Eva Švehlová



Cílem je zvýšit dostupnost parkovacích míst
jak pro noční parkování na sídlišti, tak pro den-
ní rychloobrátkové parkování ve staré Příbra-
mi, přičemž zvýhodněnou skupinou budou
občané města a ti, kteří zde mají sídlo nebo
provozovnu firmy. „Nad představenou analý-
zou se sejdeme ještě několikrát, zapracují se dal-
ší požadavky a připomínky, a poté s novou
parkovací politikou seznámíme veřejnost,“
doplnil starosta Jan Konvalinka.

V rámci řešení parkovací politiky města se
mimo jiné připravuje záchytné parkoviště,
které vznikne na Flusárně. Připravované
záchytné parkoviště na Flusárně má za úkol
uvolnit v centru města parkovací místa. Par-

koviště bude sloužit především těm, kteří své
vozy odstaví ve městě a dále za prací pokračují
autobusy. Již nyní je vyjednáno, že přímo
u parkoviště vznikne autobusová zastávka
Pražské integrované dopravy. Vzniknout by
mělo 100 parkovacích míst, počítá se také
s výsadbou zeleně. 

Zpevněnou plochu na Flusárně nyní mimo
jiné využívají řidiči kamionové dopravy. Tento
stav je možný udržet do okamžiku, než začnou
práce na výstavbě nového záchytného parko-
viště. „V nedávné době se na nás obrátil jeden
z řidičů kamionů s tím, že nesouhlasí s výstav-
bou záchytného parkoviště, a že by tento prostor
měl být určen právě jim. Parkování kamionů

zde bude umožněno pouze do doby výstavby
záchytného parkoviště,“ upozornil starosta.
Ve městě je k dispozici soukromé parkoviště
kamionů v lokalitě Za Balonkou, kde parkovné
vyjde na 100 korun za den nebo 1000 korun
za měsíc. „Není v silách a ani povinností města,
zřídit na Flusárně parkoviště pro kamiony na
úkor samotných občanů,“ dodal Jan Konva-
linka.

S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

Výzkum nám potvrdil, že náměstí J. A. Alise
je ústředním bodem Březových Hor. Lidé ho
vnímají na jedné straně jako zanedbané
a neuspořádané, na druhou stranu jako místo
s krásným a historickým rázem. V současnosti
probíhá vyhodnocení všech odpovědí a výsled-
ky budou představeny na veřejném setkání
23. září. 

Díky dotazování víme, jak jsou lidé spoko-
jeni s tím, v jakém stavu dnes na náměstí je.
Pouhá čtvrtina lidí je spokojena s dnešní podo-
bou náměstí. Nejzásadnější problém je součas-
ný stav chodníků a vozovek. Jako
problematický ho vnímají čtyři z pěti dotáza-
ných. O něco méně problematické jsou pro
naše respondenty uspořádání dopravy na
náměstí, její bezpečnost či podoba zeleně
a mobiliáře vnímají negativně dvě třetiny dotá-
zaných.

Druhou zásadní oblastí našeho tázání byla
budoucí podoba a využití náměstí. Nejzásad-
nější pro lidi je, aby architekti budoucí podobu
náměstí navrhli s ohledem na bezpečný pohyb
a reprezentativnost místa. Lidé si přejí zejména
to, aby řešení prostoru odkazovalo na tradiční
dominanty a historii. Zároveň by podoba, resp.
jeho vybavení měla být sjednocená. Náměstí
by mělo být místem pro setkání a klidné zasta- vení. Mělo by zejména

nabízet možnost pro orga-
nizaci společenských akcí. 

Nejednotný názor mají
lidé na to, jak má být na
náměstí organizována
doprava. Zhruba stejné
množství lidí je pro i proti
tomu, aby náměstí zůstalo
průjezdné jako dnes.
Podobně je tomu i se
zachováním stejného poč-
tu parkovacích míst. Byť
s tím již lidé souhlasí
méně. 

Zajímá vás podrobné
vyhodnocení našeho prů-
zkumu? Přijďte na setkání
23. září nebo sledujte aktua-
lity na stránce soutěže rekon-
strukce-alis.pribram.eu, kde
najdete výsledek pocitového
mapování a v září najdete
zprávu z výzkumu.

S Vojtěch Černý
Agora CE
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Náměstí J. A. Alise 
na Březových Horách potřebuje změnu
V červnu proběhlo na Březových Horách dotazování a pocitové mapování. Zapojilo se do něho 264 lidí. Výsledky těchto výzkumů
poslouží pro zadání podmínek architektonické soutěže na revitalizaci náměstí J. A. Alise.

Co se lidem vybaví v souvislosti
s náměstím J. A. Alise

Nejčastější pozitivní výrazy:
historické, kostel, výhled na Brdy, výhled
na Ševčinský důl, klid, klidné, malebné,
krásné místo, starobylé, velký potenciál
Nejčastější negativní výrazy:
zanedbané, chaos, neuspořádané,
neupravené, betonové truhlíky, tanko-
drom, parkování aut, parkoviště

Pocitové mapy vznikaly přímo na náměstí. Více na webu rekonstrukce-alis.pribram.eu. Foto: Agora CE

Veřejné setkání
23. září, 17.00

Kulturní dům, 
estrádní sál
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Aktualizujeme rozpočtový výhled
Každý člověk, domácnost nebo město si musí umět spočítat své příjmy a výdaje, občas přehodnotit priority a úspory investovat
tak, aby z nich byl dlouhodobý užitek, a ne pouze přechodné zlepšení nálady.

Příbram jde cestou investování do projektů,
které byly a jsou prioritami pro občany. Povin-
ností radnice je hledět do budoucna, reagovat
na nastalé problémy a umět se přizpůsobit. 

Letos se bohužel setkalo několik takových
problémů, které bude nezbytné řešit v příštích
měsících a letech. Například opravy mostů neby-
ly zahrnovány v  rozpočtech a nepočítalo se
s jejich rekonstrukcemi. Přitom reálný odhad
nákladů na opravy jen těch v havarijním stavu
se pohybuje v řádu 50 až 70 milionů korun.  

Dalším významným výdajem, se kterým se
mělo počítat už několik let v rozpočtovém výhle-
du, bude rekonstrukce příbramské čistírny
odpadních vod. Její kapacita je nevyhovující,
prakticky už není možné připojovat nové objek-
ty – rodinné domy nebo firmy – na kanalizaci.
Investice do čistírny se odhaduje okolo 100
milionů korun a závisí na ní další výstavba domů
a bytů a stejně tak nová investiční výstavba firem
a podniků.

Rekonstrukce krásné budovy bývalého ředi-
telství Rudných dolů na náměstí T. G. Masaryka
vyžaduje rozsáhlou rekonstrukci. V minulých
letech se uvažovalo, že příjmy z prodeje podílu
v teplárně budou použity právě na ni. Nedávná
návštěva architekta Jana Svobody, který pro-

jektoval podobně rozsáhlou rekonstrukci měst-
ské knihovny v Písku, odhalila, že náklady na
opravu budou v řádu okolo 200 milionů korun
místo dříve uvažovaných asi 70 milionů korun.
Z velké části totiž bude nutné restaurovat památ-
kově chráněné interiéry včetně dveří, oken a dal-
ších detailů, které jsou dosud původní. Opravit
sto let staré dveře a okna bude mnohem dražší,
než je vyměnit za moderní dřevěné.

Poslední významnou investicí, se kterou bude
nutné počítat v následujícím volebním období,
je rekonstrukce Milínské ulice od kruhového
objezdu na náměstí T. G. Masaryka až po kru-
hový objezd u Drupolu. V celé délce jde o komu-
nikaci I. třídy pod správou Ředitelství silnic
a dálnic (ŘSD). Nepůjde jen o původně pláno-
vanou opravu asfaltu, kterou financuje ŘSD.
Musíme vyměnit městskou kanalizaci a vodo-
vod, které jsou v dezolátním stavu, rozšíříme
chodníky pro chodce i cyklisty, zrušená nele-
gální stání pro auta budou nahrazena novými
parkovacími místy v několika lokalitách podél
ulice, také bude provedena výsadba nových
stromů a kompletní výměna veřejného osvět-
lení. Celá tato investice bude stát více než 100
milionů korun a poměrnou částí přispěje ze své-
ho rozpočtu ŘSD.

Přestože jsme dokázali snížit předpokládané
výdaje na rekonstrukci bazénu, budeme muset
počítat s těmito novými výdaji, které dosud v roz-
počtových výhledech nebyly, a měly tam být.
K tomu bude potřeba odečíst přibližně 250 milio-
nů korun na příjmech v dalších třech letech, okte-
ré město přijde vlivem probíhající ekonomické
recese a s tím spojeným nižším výběrem daní.

V roce 2019, v mém prvním celém roce na
pozici ekonoma města, jsem vytvořil úplně nový
rozpočtový výhled, který obsahuje detail všech
velkých investic a oprav, které město bude
muset realizovat v následujících letech. Ukazo-
vat vše přehledně a v detailu nebývalo zvykem.
Tyto výše uvedené položky tam budou přidány,
a je bohužel pravděpodobné, že nebude možné
postavit vše najednou a jen z vlastních prostřed-
ků. Ale budeme mít přehled. A mají ho i lidé,
protože se v rozpočtovém výhledu nyní vyznají
všichni, ne pouze hrstka ekonomů.

S Martin Buršík
místostarosta a ekonom města

Aquapark: Co má být realizováno v první etapě
V květnu letošního roku příbramské zastupitelstvo svou většinou rozhodlo o tom, že je třeba přehodnotit rozsah rekonstrukce
příbramského aquaparku. Během léta vznikala upravená podoba celkové modernizace.

Plán B. To je výraz, který se od května letoš-
ního roku používá pro označení rekonstrukce
příbramského aquaparku. Vedení města
i zastupitelstvo se shodly na tom, že výše, kam
vystoupily původní předpokládané náklady

modernizace příbramského aquaparku, je
neúnosná. Souvisí to nejen se samotnou cifrou,
kdy se odhady začaly pohybovat kolem půl-
miliardy korun, ale také s aktuálním ekono-
mickým vývojem v  době po striktních

karanténních opatřeních. 
Radnice v  pověření

městského zastupitelstva
proto nyní rozpracovává
variantu, která bude okleš-
těnou verzí původního
návrhu. Vedení města si od
ní slibuje naplnění dvou
základních cílů – aquapark
projde rekonstrukcí, kte-
rou potřebuje, a zároveň
přinese vyšší komfort
a některé nové služby pro
uživatele. To vše by mělo
být za předpokládanou
sumu 258 milionů korun. 

Podle zadání by projek-
tová dokumentace měla
být připravena tak, aby
v budoucnosti bylo možné
realizovat další etapu pů-
vodně zamýšleného pro-
jektu. 

I. etapa – předpokládaná realizace v  letech
2021–2022
G kompletní rekonstrukce plaveckého bazénu
G úplná modernizace technologií
G Relaxační svět včetně dětského brouzdaliště,

vířivek a divoké řeky
G dvě sauny 
G gastro provoz ve střídmější verzi
G dva tobogany
G dvě parní komory
G přestavba a zvětšení šaten
G úpravy terasy a sadu v úspornější variantě
II. etapa – odložena na neurčito
G fitness centrum ve druhém podlaží
G plavecké trojdráhy
G saunový svět včetně venkovní zahrady
G úpravy parkoviště
G plážový volejbal
G venkovní brouzdaliště
G kogenerace

Podrobnosti včetně překreslených plánů, jež
ukazují, co se bude realizovat v první etapě a co
v druhé, najdete na webu aquapark.pribram.eu.

S Stanislav D. Břeň
Nákres prvního nadzemního podlaží aquaparku dle plánu B. Modré a žluté
pasáže budou renovovány v případné druhé etapě. Náhledy ve větším rozlišení
najdete na aquapark.pribram.eu. Repro: Kahan



| 17 |

in
ze

rc
e



EKONOMIKA

| 18 |

Při hodnocení vývoje nezaměstnanosti za
uplynulé měsíce (období omezení a utlumení
výroby a služeb v důsledku opatření souvise-
jících s  covid-19, prozatím březen–červen
2020) a hodnocení důsledků vzniklých z vyda-
ných opatření se musíme zastavit a porovnat
data s minulou hospodářskou krizí a ekono-
mickými obtížemi. Ty v Česku kulminovaly
koncem roku 2013 a počátkem roku 2014.
Charakteristické pro obě zmiňovaná krizová
období let 2014 a 2020 byla neustálá nejisto-
ta vyplývající z celkové hospodářské situace
v České republice i v zahraničí, která nepříznivě
ovlivňovala chod mnoha podnikatelských sub-
jektů ve Středočeském kraji. 

V červnu 2014 registrovaná nezaměstnanost
v okrese Příbram (podle používaného ukazatele
Podíl nezaměstnaných osob) dosahovala hod-
noty 8,4 % a evidováno bylo celkem 6 546 ucha-
zečů o zaměstnání. V samotné Příbrami to bylo

2380 osob a podíl neza-
městnaných tak dosáhl
závratných 10,4 %. V okre-
se Příbram bylo evidováno
503 volných pracovních
míst a na jedno místo tak
připadalo 13 osob. V samot-
né Příbrami bylo evidováno
250 volných míst, to zna-
mená na jedno místo bylo
9,5 uchazečů. 

NEZAMĚSTNANOST BUDE
TEPRVE KULMINOVAT

V  krizových obdobích
k 30. červnu 2014 činil podíl nezaměstnaných
v Příbrami 10,4 % a o šest let později to bylo
4,9 %. Porovnáním zjistíme, že ve městě došlo
k poklesu podílu nezaměstnaných o 5,5 pro-
centního bodu (v okrese Příbram o 4,4 procent-
ního bodu). Srovnání měsíců červen 2014
a červen 2020 dále ukazuje, že v Příbrami klesl
počet uchazečů o 1294 (v  okrese Příbram
o 3437). U volných pracovních míst evidova-
ných Úřadem práce ČR (ÚP ČR) došlo v Příbrami
k nárůstu o 1256, v okrese Příbram o 4038.  

Porovnáme-li obě sledovaná období, vidíme,
že z hlediska nezaměstnanosti je v koronaviro-
vém krizovém období na tom Příbram podstat-
ně lépe než při minulé krizi let 2013–2014. Je
to však prozatím, protože nezaměstnanost vli-
vem důsledků koronavirového období bude
kulminovat k 30. září 2020 a 31. prosinci 2020.

DO EVIDENCE NEJVÍCE
UCHAZEČŮ
Z POHOSTINSTVÍ NEBO
AUTOPRŮMYSLU

Krajská pobočka ÚP ČR
v Příbrami předpokládala,
že za duben, květen a čer-
ven 2020 dojde ke zvýšení
registrované nezaměstna-
nosti a nárůstu absolutního
počtu uchazečů o zaměst-
nání. Na základě vzniklého
omezení trhu práce a za-
městnanosti a vlivem po-
zastavení sezonních prací

opravdu došlo k očekávanému nárůstu regi-
strované nezaměstnanosti. Došlo k poklesu
poptávky po pracovní síle, omezení a přerušení
výroby, snížení zakázek nebo redukci nabíze-
ných služeb. 

O zprostředkování zaměstnání a zařazení do
evidence uchazečů o zaměstnání žádají v sou-
časné době především lidé, kteří pracovali
v pohostinství, ve službách, cestovním ruchu,
sklářském průmyslu, strojírenství a automo-
bilovém průmyslu.  Právě tyto oblasti postihla
přijatá epidemiologická opatření v největší
míře. Nejcitelnější situace nastává v oblasti
automobilového průmyslu a u subdodavatelů
pro automobilky. 

Ve statistikách za červenec, srpen a zejména
pak v září 2020 se pravděpodobně projeví zvý-
šení registrované nezaměstnanosti. Předpoklá-

Na konci minulé krize byla desetina 
lidí bez práce, nyní je to o polovinu méně
S postupným návratem z prázdnin si stále více lidí klade otázku, jaký bude vývoj nezaměstnanosti na Příbramsku v následujících
měsících a jak pracovní trh ovlivnila tvrdá karanténní opatření.

Jak pomůže outplacement

G Podstatou je poskytnutí pomoci zaměst -
nancům, kterým reálně hrozí propuštění
z práce. Jde zejména o pracovníky pod-
niků, kteří jsou ve výpovědi.
G Úřad práce ČR pomůže prostřednictvím
projektu zaměstnancům ještě v době, než
o zaměstnání přijdou. Tedy dříve, než se
dostanou do jeho evidence jako uchazeči
o zaměstnání. Je ale nutné, aby se v pří-
padě zájmu o zařazení do projektu obra-
celi na ÚP ČR už tehdy, když jsou ve
výpovědní době či jim výpověď hrozí.
G Do projektu mohou vstoupit zaměstnan-
ci, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání
z důvodu hromadného propouštění nebo
jsou ve výpovědní době, a současně se
zaevidovali na Úřadu práce ČR jako
zájemci o zaměstnání. Vstoupit do něj
mohou i zaměstnanci, kterým končí pra-
covní poměr dohodou nebo na základě
pracovní smlouvy na dobu určitou.
G Projekt se také zaměřuje na potenciální
zaměstnavatele, kteří přijmou propouš-
těné pracovníky. Mohou získat příspěvky
na jejich mzdy v rámci vytvořených pra-
covních míst. A v případě potřeby mohou
prostřednictvím projektu tyto zaměst-
nance i dále vzdělávat. 
G ÚP ČR nabízí účastníkům projektu kro-
mě individuální péče také celou řadu dal-
ších aktivit, mimo jiné kariérové
poradenství, školení v oblasti pracovního
práva, finanční gramotnosti nebo třeba
proškolení v oblasti měkkých dovedností.
V neposlední řadě mohou klienti absol-
vovat i rekvalifikační kurzy.

4,0 %
podíl nezaměstnanosti

na obyvatelstvu
v okrese Příbram 
k 30. červnu 2020

Během následujících měsíců se nezaměstnanost pravděpodobně zvýší. Foto: Shutterstock



Třetí ročník participativního rozpočtu letos
zaujal celkem sedmnáct předkladatelů návrhů,
deset z nich město posoudilo jako proveditelné
a byly zařazeny do veřejného hlasování. Celkem
dva miliony korun pro tento apříští rok připadne
na dva projekty. Zuzana Kučerová z Odboru kan-
celář města sdělila: „Největší přízeň si získal projekt
Park pod Svatou – místo pro setkávání a kulturu,
jehož cílem je vybudovat nový park na nevyužíva-
ném pozemku vedle sportovního areálu pod Svatou
Horou. Druhým projektem vybraným veřejností
krealizaci je Oddychová zóna Nová Hospoda, který
počítá s renovací parčíku s vodní nádrží na Nové
Hospodě.“ Podle statistik hlasovací platformy D21
projekty vybíralo celkem 2042 hlasujících, kteří
rozdělili 4547 kladných a 935 záporných hlasů.

Vítězný nápad obdržel rekordní počet hlasů v tří-
leté historii participativního rozpočtování v Pří-
brami, celkem 892 hlasů. „Projekty na prvních
dvou místech, tedy projekty, které se budou reali-
zovat, považuji za zajímavé. Musím přiznat, že
u některých návrhů mě velmi překvapila reakce
veřejnosti, ato například uprojektu zastřešení ska-
teparku, kde se objevilo nejvíce záporných bodů,“
komentoval výsledky starosta Jan Konvalinka. 

Nic však není ztraceno ani v případě, kdy
návrh nezískal potřebnou podporu hlasující
veřejnosti, ale přinesl dobrou myšlenku. Příkla-
dem je Spojka Novák. Podle starosty by jeho rea-
lizace byla velkým přínosem pro bezpečnost
cyklistů i chodců, a proto se zvažuje jeho usku-
tečnění mimo rámec participativního rozpočtu. 

V roce 2018 si lidé vybrali cyklistickou kon-
cepci města Příbram, renovaci laviček na Svaté
Hoře a bezpečný příchod přes Kaňku na Padák.
V loňském roce zvítězily cyklistický trail Drkoláč,
rekultivace Svatohorské aleje a projekt nazvaný
Luční kvítí nad Haldou. 

S Stanislav D. Břeň
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dáme tak, že podíl nezaměstnaných na obyva-
telstvu se ve Středočeském kraji bude pohybo-
vat kolem hodnoty 3,2–3,5 %, bereme-li v potaz
současnou deklarovanou výši počtu obyvatel
ve věku od 15–64 let ve Středočeském kraji. 

V důsledku vzniklých omezení a vlivem celo-
světového zpomalení a poklesu ekonomického
růstu může do konce roku dojít k výrazným
změnám na trhu práce a vývoj nezaměstnanosti
nebude kopírovat rok 2019 tak, jak se předpo-
kládalo ještě letos v lednu. Lze očekávat vyšší
nárůst registrované nezaměstnanosti a to zej-
ména v měsících září a prosinec 2020 a dále
v lednu 2021. 

50+ V OHROŽENÍ
Nezaměstnaností je nejvíce ohrožena sku-

pina obyvatel nad 50 let věku. Nejobtížněji se
prosazují na trhu práce, přestože mají zpravidla
vyšší pracovní motivaci, zažitý pracovní ryt-
mus, smysl pro odpovědnost a bohatou praxi.
Uchazeči o zaměstnání nad 50 let věku, kteří
jsou dlouhodobě nezaměstnaní, ztrácejí moti-
vaci pracovat, a to např. kvůli nízké úrovni
nabízené mzdy, zastaralé kvalifikaci, omezené
mobilitě, věkovému či zdravotnímu handica-
pu. To vše výrazným způsobem snižuje jejich
šance na získání práce. 

Úkolem Krajské pobočky ÚP ČR v Příbrami je
pokusit se odstranit tyto bariéry a vyrovnat
nesoulad poptávky anabídky na trhu práce. Kraj-
ská pobočka ÚP ČR v Příbrami věnuje těmto
 evidovaným uchazečům zvýšenou péči. Pro-

střednictvím nástrojů a opatření aktivní politiky
zaměstnanosti (APZ) přispívá k zaměstnávání
uchazečů prakticky ve všech odvětvích. Za
pomoci nástrojů APZ (vedlejší pracovní poměry,
společensky účelná pracovní místa, rekvalifikace
a pracovní rehabilitace) a příspěvků na podporu
zaměstnávání osob se zdravotním postižením
(§ 78a) jsou i tito uchazeči průběžně umisťováni
na trh práce do pracovního procesu.

V souvislosti s možným zvýšením nezaměst -
nanosti v následujících měsících stojí za zmín-

ku projekt podpořený Evropským sociálním
fondem nazvaný Outplacement (více v rámeč-
ku). ÚP ČR současně chystá komplexní plán
příprav na zvýšenou nezaměstnanost.

S Petr Šindelář
Krajská pobočka ÚP ČR v Příbrami

Participativní rozpočet zná své vítěze
Díky participativnímu rozpočtu mohou občané přijít s nápady i na poměrně velké akce, předložit je veřejnosti k hlasování a poté
dohlížet při jejich realizaci. Příbram si letos vybrala dva projekty.

Kvítí nad Haldou v květu. Foto: archiv města

EKONOMIKA

Výsledky hlasování

1. Park pod Svatou – místo pro setkávání
a kulturu – 892 hlasů (921 pro, 29 proti, roz-
počet: 900 000 korun)
2. Oddychová zóna Nová Hospoda – 695
hlasů (732 pro, 37 proti, rozpočet:
1 000 000 korun)
3.Vital park– osvěžující park, místo pro hry,
setkávání a odpočinek v osadě Brod –
543 hlasů (586 pro, 43 proti)
4. Růžová zahrada na Hořejší Oboře –
352 hlasů (400 pro, 48 proti)
5. Odpočinková místa na cyklostezce mezi
Drkolnovem a Bohutínem – 329 hlasů (390
pro, 61 proti)
6. Revitalizace dětského hřiště na Nové
Hospodě – 295 hlasů (320 pro, 25 proti)
7. Lanová atrakce pro dětské hřiště v osadě
Žežice – 290 hlasů (344 pro, 54 proti)
8. Spojka Novák– 209hl. (419pro, 210 proti)
9. Dětské hřiště v osadě Lazec – 160 hlasů
(183 pro, 23 proti)
10. Částečné zastřešení příbramského ska-
teparku– minus 153hlasů (252pro, 405 proti)



Dobrovolnické centrum ADRA Příbram
pátým rokem koordinuje činnost dobrovolní-
ků, kteří doučují děti ze sociálně znevýhodně-
ného prostředí ve městě Příbram a okolí.
Projekt Kamarád hledá kamaráda pomáhá
dětem zvládat školní povinnosti a motivuje je
k tomu, aby pokračovaly ve vzdělávání i po
ukončení školní docházky. Pořádá společná
setkání pro všechny zúčastněné strany – rodiče,
děti, dobrovolníky. V tomto roce DC rozšířilo
svoje aktivity o pomoc pro seniory a osoby se
zdravotním postižením. 

POMOC MNOHA OBČANŮM
Vsouvislosti se šířením nemoci covid-19 nabí-

zelo DC Příbram nákup potravin, léků či hygie-
nických potřeb těm, kteří neměli jinou možnost
pořízení těchto nezbytných potřeb. V některých

případech jsme nabízeli i pomoc s venčením
domácích mazlíčků pro seniory, kteří jsou sami.
Nebo jsme poskytovali azyl pro děti rodičů, kteří
museli do práce. Nezapomněli jsme ani na zdra-
votně postižené, kterým naši „Pátečníci“ ze Stu-
dentského klubu v dobrovolnickém centru psali
pravidelně dopisy a povzbuzovali je, že nejsou
sami. Na základě této korespondence vznikla
nová přátelství, o kterých věříme, že budou
pokračovat i nadále. 

Naši dobrovolníci se rekrutují z řad lidí, kteří
mají náročná zaměstnání. Pomáhali však i naši
dlouhodobí dobrovolníci – studenti, kteří jinak
mohli trávit čas doma a užívat volno. Celkem
se přihlásilo 94 nových dobrovolníků a do služ-
by jsme zapojili více než polovinu z nich. Všich-
ni byli proškoleni. Dobrovolníci si zaslouží
velké uznání a díky, že se nebáli přihlásit a být
v první linii, a tak pomáhat všude, kde to bylo
zrovna potřeba. 

Příbram zřídila bezplatné linky pro seniory
a dobrovolníky. Na zelené lince se zapisovaly
žádosti o pomoc, které jsme následně vyřizo-
vali v našem dobrovolnickém centru. Nakonec
se přihlásilo 63 zájemců o pomoc a uskutečnilo
se 283 nákupů. 

Díky patří také všem, kteří v době koronaviru
jakýkoliv způsobem přispěli k realizaci pomo-
ci. Ať už to bylo šití roušek, které jste nám daro-
vali, nebo jestli jste tiskli letáky, abychom je
mohli roznést do schránek, nebo jestli jste nám

připravovali nákupy či je doručili na určenou
adresu... Všichni jste pro nás byli důležití.

PŘIDEJTE SE TAKÉ
Vsobotu 27. června pro nás byla na Spartaku Pří-

bram uspořádaná akce Pomáháme sportem. Ipřes
velké horko anepříjemný vítr se událost velmi vyda-
řila a už teď se těšíme na druhý ročník. Na konci
června se dobrovolnické centrum rozloučilo se škol-
ním rokem aděti se přišly pochlubit s vysvědčením.
Přestože to bylo složitější anaše doučování vdobě
koronavirové karantény probíhala jen online,
všechno zvládly. Jsme na naše děti hrdí a těšíme
se na další školní rok a na nové kamarády. 

Na závěr máme pro každého výzvu. Budeš
v září studentem a chceš smysluplně využít svůj
volný čas? Nebo jsi ve věku, kdy bys chtěl pomoci
a hodinu týdně věnovat někomu, kdo je sám?
Přijď se k nám podívat, seznámit s našimi pro-
gramy a možná tě to zaujme natolik, že začneš
pomáhat s námi. Odvahu, soucit, vnímavost,
respekt a otevřenost – to vše najdete v DC ADRA
Příbram. Dobrovolníkem se může stát kdokoliv.
Pomáhat je radost. Podrobnosti jsou na webu
adra.cz/dobrovolnictvi/pribram/o-nas.  

S Anna Simaková
Dobrovolnické centrum ADRA Příbram
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ADRA pomáhala i v době koronaviru
Dobrovolnické centrum příbramské pobočky organizace ADRA funguje pátým rokem a má za sebou mnoho aktivit a iniciativ.
Naposledy se výrazněji zapsalo do povědomí občanů díky pomoci, kterou nabízelo v době nejtvrdších karanténních opatření.

Mnoho let se taneční centrum R.A.K. řadí
mezi školy s nejvíce členy v České republice.
„V současné době máme 1450 tanečníků a těšíme
se, až do naší party přibudou další,“ říká choreo-
graf, tanečník a zakladatel Jan Liška. 

Centrum vzniklo v roce 1992 v Berouně,
a to jen s dvěma členy v malé tělocvičně.

O moderní tanec byl takový zájem, že v roce
2005 se manželé Liškovi rozhodli otevřít další
pobočku v Kladně, o pět let později ve Slaném
a další „pětiletka“ byla završena vznikem pří-
bramské pobočky. „Soutěžíme v tanečních sty-
lech show dance, disco dance, disco show, street
dance, street show, break dance. Dále také
vyučujeme balet, contemporary, jazz dance
a mimo jiné máme i gymnastický klub a lekce
akrobacie,“ vyjmenoval manažer Jan Kravec.
„Každý tanečník se může najít v tom, co je jeho
srdci nejbližší. Stává se, že k nám nastoupí s tím,
že chce tančit disco, ale po roce skončí u jiného
stylu. To je z mého pohledu velká výhoda,“
dodal.

Od roku 2000 škola pravidelně reprezentuje
Českou republiku na mistrovství světa. Účast si
musí tanečníci tvrdě vybojovat. Od září se všech-
ny skupiny pilně připravují na soutěžní sezonu,
která zahajuje na jaře nadcházejícího roku.

Následuje regionální soutěž až po tu, kde se
setkají milovníci a milovnice tance z celé repub-
liky. „Jestli si ze svého dospívání něco pamatuji,
je to jednoznačně ten zrychlený puls při vyhlašo-
vání výsledků. Na ten pocit, kdy jsme vyhráli
mistrovství ČR a tím pádem jeli na svět z prvního
místa, asi nikdy nezapomenu,“ vzpomíná bývalá
členka Sabina Tesařová. 

Škola pravidelně pořádá příměstské tábory
a letní soustředění. Na týden plný lekcí, her
a společných prožitků přijíždějí vyučovat nejen
stálí trenéři tanečního centra, ale také lektoři
z celého Česka a zahraničí. Na začátku školního
roku taneční centrum pořádá zápisy, které se
letos konají 1.–4. září od 13.00 do 18.00. 

S sdb

Zrychlený puls, na který se nezapomíná
Pro některé byly „povinné“ taneční kurzy noční můrou, která se občas vrátí i po letech. Taneční škola TC R.A.K. už tři dekády
přesvědčuje, že tanec znamená pohyb, smích, adrenalin i nezapomenutelné zážitky. 

Škola reprezentuje i na mistrovství světa.
Foto: TC R.A.K.

Z akce Pomáháme sportem. Foto: Pavel Smolka



Byla by škoda nevyužít velkého potenciálu
pro trampskou hudbu na Příbramsku. Proto
jsme se rozhodli zorganizovat festival amatér-
ských muzikantů z tohoto regionu. Vzhledem
k tomu, že se nejedná o klasickou hudební pře-
hlídku, ale o setkání přátel-muzikantů, pojme-
noval jsem akci Country sešlost. Chtěl jsem
muzikantům dát možnost alespoň jednou do
roka se sejít, zavzpomínat a popovídat si mezi
sebou, ale také s příznivci, kterých rovněž není
málo. Každoročně se na festival vypraví

200–300 diváků. Od toho název Sešlost, prostě
se jen sejít. Zlí jazykové tvrdí, že pojmenování
je odvozeno od toho, jak všichni vypadáme.
Bohužel je pravda, že čas je na nás již vidět.

Letos pořádáme pátý ročník. Každý rok
vystupuje osm až devět skupin, přičemž se
vždy jednou do roka jedna až dvě kapely mění.
Kvalita vystupujících je skutečně velmi dobrá.
Jak říkám – co se děje v této oblasti v Příbrami,
nemá zřejmě v republice obdoby. Kamarádi, se
kterými se setkáváme, nám to závidí.

Letošní ročník se koná 12. září na terase res-
taurace Orlov, v podstatě na úplném okraji
brdských kopců. Začínáme v 14.00 a během
odpoledne zahraje osm skupin. Předpokládá-
me, že poslední kapela skončí v 20.00. Každá
skupina má vyhrazený prostor 45 minut. Na
konec všechny dostávají účastnický pohár. Ten
si přebírá rovněž nejstarší muzikant nebo
hudebník, jenž zahrál na nejvíce nástrojů. Nic-
méně nechceme, aby tento festival vyzněl jako
soutěž, ale jako skutečné kamarádské posezení
milovníků country muziky. 

Pro případ špatného počasí bude terasa restau-
race v Orlově zastřešena jednak markýzou a jed-
nak budeme mít párty stany, takže se příchozí
nemusí bát, že by na ně pršelo. Vstupné je zdarma.
Každý ročník si necháváme nahrát na video.
Pokud budete mít chuť, podívejte se na YouTube
na stránku Jiří Hlinka – 4. country sešlost 2019. 

S Jiří Hlinka
Country sešlost
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SPOLEČNOST

Město Příbram spolupracuje s Českou spoři-
telnou, která přivede na náměstí 17. listopadu
společensko-sportovní akci s názvem S Českou
spořitelnou v pohybu. Jedná se o pilotní projekt
této organizace v rámci Středočeského kraje,
kdy si tento rok bude město na dálku poměřovat
své síly s dalšími dvěma městy. Akce je konci-
pována jako třídenní. Cílem je účast co největ-

šího počtu Příbramanů, kteří si budou moci na
trenažérech umístěných na celém náměstí
vyzkoušet svoji rychlost, sílu, vytrvalost a obrat-
nost. 

Výkony budou měřitelné a každý může sou-
peřit sám se sebou nebo s kamarádem, může si
porovnávat vzájemně výkony parta lidí, ale hlav-
ně čím vyšší počet místních občanů, tím větší

šance uspět v soutěži měst. Termín je napláno-
ván od 1. do 3. října 2020.

S Zorka Brožíková
místostarostka města

Změřte síly s kamarády nebo v soutěži měst
S Českou spořitelnou v pohybu je název společensko-sportovní akce, která se letos poprvé uskuteční v Příbrami. Lidé mohou
soupeřit sami se sebou nebo s kamarády.

Trampská hudba na Příbramsku: 
To snad jinde nemá obdoby
Příbram je město zaslíbené country muzice, působí zde minimálně třicet skupin. Tato ohromná koncentrace je způsobena
blízkostí brdských lesů, kde se odpradávna toulají skupiny trampů, které si bez kytary nedovedeme představit. Další impuls pro
setkávání při kytaře je dán blízkou řekou Vltavou. Rovněž k vodáckému lidu patří hudební nástroje, a to především kytary, bendža
a foukací harmoniky. To je základ pro dobrou country a trampskou písničku.

Kdo zahraje 
na Country sešlosti v Orlově

14.00: Dědský úsměv
14.45: Ruty šuty band
15.30: Kocábka
16.15: PE3
17.00: M-band
17.45: Sousedé
18.30: Klikaři
19.15: Fanda Tomášek a přátelé

Skupina Klikaři z Dobříše. Foto: Country sešlost



Od poloviny září bude na všech základních
školách pokračovat pilotní část projektu Tre-
néři do škol, kdy trenéři vstupují do jedné hodi-
ny tělesné výchovy za přítomnosti učitele.
Hodina je pak zaměřena na všeobecný pohy-
bový rozvoj. „Aktivitu v březnu přerušilo vyhlá-
šení nouzového stavu,“ řekla příbramská
místostarostka Zorka Brožíková a dodala:
„Tentokrát již přijdou trenéři nejen do druhých
tříd, tedy budou pokračovat se žáky, se kterými
zahájili již v únoru a březnu, ale nově vstoupí
i do jedné hodiny tělesné výchovy stávajících
prvních tříd. Pilot bude trvat od poloviny září
do poloviny listopadu.“ V případě, že se projekt
osvědčí, bude pokračovat už za finanční pod-
pory města. 

Týden před začátkem školních prázdnin se
pak konala schůzka ředitelů škol, tělocvikářů
a trenérů s Antonínem Barákem a zástupci pří-
bramské pracovní skupiny Sport 2030. Téma-
tem bylo vyhodnocení dosavadních zkušeností.
„Všichni přítomní hovořili o průběhu projektu
v superlativech a sdělili i kladnou odezvu od dětí

a jejich rodičů. Ne každá začínající činnost je při-
jímána všemi zainteresovanými takto dobře. Byl

projednán také další konkrétní postup,“ uvedla
místostarostka. Trenéři do škol není jediný spor-
tovní projekt, který koordinuje město Příbram.
V průběhu léta, vždy ve čtvrtek od 16.00, vždy
na jiném městském hřišti a pod taktovkou téměř
všech sportovních klubů v Příbrami, probíhaly
tréninky nazvané Na hřišti to žije. Trenéři
různých sportů připravili pro příchozí všeobecný
sportovní trénink. „Zájem dětí byl obrovský. Na
hřištích to skutečně žilo – bavili se rodiče i kolemj-
doucí. Nicméně je zřejmé, že nejvíce dětí přišlo na
ta hřiště, která jsou uprostřed sídlišť, v zástavbě.
Nekončíme – jedeme dál, tréninky jsou vypsané až
do poloviny října,“dodává Zorka Brožíková. Záro-
veň vyjádřila uznání radním Renátě Vesecké
aJiřímu Holému, kteří věnovali těmto projektům
velké úsilí. Od 1. září budou sportovní aktivity
nadále řízeny Městským kulturním centrem Pří-
bram. 

S sdb
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Od poloviny prázdnin příbramský sběrný dvůr
účtuje odběr vybraných druhů odpadu. Důvodem
je, že přibývá odpad, který zdejší pracovníci iden-
tifikují jako „podnikatelský“. „Místo aby firmy pla-
tily za skládkování na deponiích, vozí odpad ve
velkém množství právě do sběrného dvora, přičemž
se velmi často prokazují doklady svých známých,
občanů města Příbram. Podobnou zkušenost máme
také s občany okolních obcí, kde sběrné dvory
nefungují,“ postěžoval si příbramský starosta Jan
Konvalinka. Proto město přistoupilo ke zpoplat-
nění pro některé druhy odpadu. 

Zpoplatněny jsou nebezpečný odpad
(8 Kč/kg), dřevo/nábytek/dveře (0,60 Kč/kg),
objemný odpad (1,50 Kč/kg), pneumatiky na
osobní automobil (50 Kč/ks), pneumatiky na
nákladní automobil (100 Kč/ks), pneumatiky
na traktor (200 Kč/ks), stavební a demoliční
odpad (1 Kč/kg). Poplatek za uložení je možné
zaplatit v areálu sběrného dvora platební kartou,
převodem z účtu nebo složenkou, případně
v hotovosti v pokladně Technických služeb měs-
ta Příbrami.

Podle starosty není Příbram jediným měs-
tem, které zpoplatňuje odběr vybraných druhů
odpadů ve sběrném dvoře. Další sídla, kde je

částečně nebo úplně zpoplatněno uložení
odpadu, představují například Dobříš, Kralupy
nad Vltavou, Jičín, Turnov, Sokolov, Zlín či
Praha. Sběrný dvůr v lokalitě Za Balonkou fun-
guje od roku 2015 a občané Příbrami zde mohou
ukládat odpad, který nepatří nebo se nevejde
do standardních kontejnerů. Dvůr je otevřen od

pondělí do pátku od 9.00 do 17.00, v sobotu
pak od 9.00 do 13.00. 

S sdb

Služby sběrného dvora zneužívaly 
některé firmy, město kontruje poplatkem
Do příbramského sběrného dvora vozí odpad stále více podnikatelských subjektů nebo obyvatel okolních obcí. Odpad často
odkládají „na doklady“ občanů Příbrami. Z toho důvodu město zavedlo poplatek za uložení vybraných typů odpadu.

Sportovní projekty vytáhly děti na hřiště
Všeobecně sdílené přesvědčení, že děti nezajímají pohybové aktivity a chtějí trávit volný čas jen pohybem prstů po počítačové
myši či touchpadu, narušují dosavadní zkušenosti z Příbrami. Projekty Trenéři do škol a Na hřišti to žije se těší vzrůstajícímu zájmu
dětí, učitelů i trenérů.

Na hřišti to žije: 
vypsané tréninky

27. srpna: TJ Sokol Příbram, CK Příbram,
Nový rybník
3. září: SK Spartak, TJ Sokol Příbram,
Ve Dvoře
10. září: Triatlon team Příbram, SK Spor-
ting – frisbee, Nový rybník
17. září: Plavecký klub Příbram, SK Spor-
ting – frisbee, Cihelna
24. září: TJ Sokol Příbram, SK Sporting –
dětská atletika, pod Svatou Horou
1. října: TK Roja, betonový plácek mezi
HZS a ZŠ Školní
8. října: Příbram Bobcats, pod Svatou
Horou
15. října: Volejbalový klub Příbram
22. října: Volejbalový klub Příbram

Ukládání odpadu do sběrného dvora je částečně zpoplatněno. Foto: Roman Prokůpek
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Zapsaný spolek Dementia I.O.V. pořádá i v Pří-
brami pravidelná setkání svépomocných skupin
pro zájemce, kteří v domácích podmínkách peču-

jí o své blízké s demencí. V září začíná cyklus
přednášek na zajímavá témata, která se netýkají
jen demence: jak se bránit duševnímu vyčerpání,

o zdravém spánku, základy práva pro pečující,
metody aktivizace, metody polohování či zdravá
výživa. 

Všem příznivcům a zájemcům oznamujeme,
že jsme zavedli nový druh služby, živý chat
s odborníky. Naleznete jej na adrese
dementia.cz/chat. Jde oporadenský nástroj, kte-
rý vám umožní řešit problémy přímo z domova.
Můžete se poradit se sociálními pracovníky, spsy-
chologem, neurologem, rodinným pečujícím,
s právníkem, duchovním i s dalšími odborníky.
Na naše poradce se mohou obrátit jak neformální
pečující, tak i všichni ostatní, kdo se zajímají
o problematiku demence a domácí péče. Nabízí-
me vám imožnost prohlédnout si na našich strán-
kách blog, v němž paní Markéta popisuje své
vlastní zkušenosti. Naleznete jej na adrese
dementia.cz/blog.

Setkání pečujících v Příbrami se koná každé
druhé úterý v měsíci, nyní tedy 8. září od 17.00
v přednáškovém sále Knihovny Jana Drdy na
náměstí T. G. Masaryka. Bližší informace lze zís-
kat na telefonu 608  845  890 nebo e-mailu
pribram@dementia.cz. Pro všechny pečující
i zájemce z řad veřejnosti pořádáme také před-
nášku na téma Co potřebujeme vědět o správné
výživě, kterou přednese Adéla Čížková. Akce se
koná 29. září od 17.00 rovněž v knihovně. 

S Jitka Emlerová
Dementia I.O.V. Příbram

Na živém chatu odborníci radí, 
jak řešit problémy s demencí
„Ano, naše mamka bývala kdysi zdravotní sestra, ale teď už zůstala z šikovné a zkušené sestřičky jen ta utkvělá představa
v nemocné hlavě, že jen ona se může starat o svého Radka, nikdo jiný! Hlídá si ho jako svůj majetek a může mu tím i ublížit.“
Tak začíná dojemný příběh paní Markéty v blogové části webu dementia.cz. Jak název stránek napovídá, příběh pokračuje
líčením podrobností života rodiny, v níž se objeví nezvaný host – Alzheimer.

Na začátku dubna město Příbram vyhlásilo
veřejnou sbírku, kam mohli a doposud mohou
přispět všichni, kteří chtějí pomoci osobám
postiženým koronavirem nebo poděkovat těm,
kteří se o pomoc zasloužili.

Výtěžek „koronavirové sbírky“ z transparent-
ního účtu je určen pro dvě skupiny osob. „Účet
byl zřízen na pomoc potřebným a určitá část
vybraných prostředků půjde také jako poděkování
těm, kteří neváhali ve velmi náročné situaci při-
spěchat s pomocnou rukou,“ přibližuje rozdělení

finančních prostředků z transparentního účtu
místostarosta Martin Buršík.

Finanční pomoc zveřejné sbírky je vprvní řadě
určena samoživitelkám a samoživitelům, kteří
nedosáhli na finanční podporu od státu. Občané,
kteří spadají do uvedené skupiny, si mohli až do
21. srpna podat žádost na Odboru sociálních věcí
a zdravotnictví. Druhá část prostředků putuje
jako poděkování těm, kteří vnejtěžší době pomá-
hali. Pro ty město připravilo poukázky do pří-
bramských restaurací. V čase redakční uzávěrky

bylo na transparentním účtu téměř 60  000
korun. Transparentní účet veřejné sbírky je veden
u České spořitelny a stále můžete přispívat na
účet 90018-521689309/0800. Podrobnosti
najdete na webu pod odkazem bit.ly/2PiecV0.

S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

Prostředky z transparentního účtu 
se pomáhá i děkuje
Peníze z městské sbírky, která byla vyhlášena v dubnu tohoto roku, mohou čerpat v první řadě samoživitelky a samoživitelé.
Výtěžek je dále určen pro občany, kteří během koronakrize pomáhali ostatním. 

S rostoucím věkem se zvyšuje počet lidí s demencí či Alzheimerem. Foto: Dementia



V životě jsem nepředpokládal, že budu dělat
promítače. Původně jsem dělal telefonního
mechanika na Rudných dolech. V kině byly ten-
krát problémy. Promítací kabina neměla spojení
se sálem, takže se musel obíhat celý kulturák.
Sice tam bylo komunikační zařízení, ale nebylo
synchronizované. Když v sále uvaděčka stiskla
tlačítko „zesilte zvuk“, tak se v kabině rozsvítilo
třeba okénko „rozsviťte v sále“. No a protože tam
pracoval můj bývalý spolužák, požádal mě, jestli
bych to nemohl opravit. A to byl vlastně začátek,
kdy jsem se začal zajímat o promítání.

ABY BYLO KINO NABOUCHANÉ, CHTĚLO TO
FILM ZE ZÁPADU

Kino jako takové muselo dělat hospodářskou
a politickou práci. Muselo mít výsledky v obou
směrech. Ale jedno vylučuje druhé. Aby bylo
kino nabouchané, chtělo to film nejlépe ze Zápa-
du. Aby bylo politicky za dobře, musel být
z Východu, ale na ty zase skoro nikdo nechodil.

Průšvihy byly, například s Kladivem na čaro-
dějnice. Film se promítal vcelém Československu,
ale byl zakázaný v Jihočeským kraji a v Příbrami.
Nevíme proč, ale byl zde zakázaný. Byl tu nicméně
filmový klub, tak jsme to promítli alespoň vrámci
klubu. A i když byly filmové kluby trochu uvol-

něnější, šla vedoucí na kobereček. Nějaký ten
pomyslný pohlavek za to určitě dostala. 

Za zmínku stojí i to, jak byla kdysi určována
přístupnost filmů mládeži. Každý film, než šel
do kina, musel projít promítáním před přísluš-
nou odbornou komisí. Když šel do promítání film
Švejk, tak pravděpodobně v té komisi seděli
zasloužilí vedoucí a funkcionáři, kteří dbali čis-
toty mravů mládeže. A proto, když na dotaz poli-
cisty Bretschneidera: „Pane hostinský, tady kdysi
visel obraz císařpána,“ hostinský Palivec prohlá-
sil: „Jo, visel. Ale sraly na něj mouchy, tak jsem
ho dal na půdu.“ To byl morální úlet, takže film

byl mládeži nepřístupný. Kdyby tihle moralisti
někdy taky šli do kina a zjistili, jak se mládež
mezi sebou běžně baví, tak by jim asi hrůzou
stály vlasy na hlavě. 

TICHÁ A NAHÁ JITRA
Oproti tomu se sovětský válečný film „...a jitra

jsou zde tichá“ promítal povinně pro školy, přes-
tože je v něm obsažena scéna, kde si šly ženistky
odpočinout do sauny a na širokoúhlém plátně
se procházejí nahé. Otázkou zůstává, zda by ten-
to snímek byl pro mládež povinný, kdyby se
nejednalo o film sovětský.

Taky jsme tady měli jeden zajímavý německý
film, Helga. Tam byl celý porod, kompletně. Bylo
zajímavý, že spousta chlapů, co seděli dole v sále
a drželi manželku za ruku, přešli ten film v klidu.
Když se jim to pak rozleželo, tak se jim protočily
panenky a museli jít na panáka. Vtip byl v tom,
že to se stalo imně. Seděl jsem smanželkou vsále
a promítal kolega. Já promítal od osmi a to se mi
udělalo v kabině tak šoufl, že jsem vletěl do res-
taurace do výčepu na panáka azase mazal  zpátky. 

Jednou jsme pouštěli sérii detektivek Alibi.
Film měl asi pět filmových kotoučů. Já jsem svojí
kolegyni říkal, že když to je detektivka, tak by
vůbec nevadilo, kdyby někdo ty pásy prohodil.
Jenže ono se jí to, i když neúmyslně, povedlo.
A lidi chodili z kina a povídali: „Člověče, to bylo
tak zamotaný. Já jsem do poslední chvíle netušil,
jak to dopadne.“

RYTÍŘ FILMOVÉHO PÁSU
Loni na podzim to bylo padesát let, co jsem

oficiálně zaměstnancem kina. Potěšilo mě, že
mi Kinematograf 100 jménem města udělil titul
Rytíře filmového pásu. Toto ocenění dostal
i Pavel Nový a dlouholetá pracovnice filmového
klubu paní Olinka Kopečková.

Hodně se toho za ta léta změnilo. Zatímco před
lety bylo promítání plnohodnotné řemeslo, na
které jste potřebovali speciální vzdělání zakon-
čené odbornou zkouškou, dneska je to víceméně
práce spočítačem. Dva apůl kilometru filmového
pásu se změnilo v digitální disk.

Nebráním se žádnému žánru, nejradši však
mám komedie asci-fi. Vybrat nejoblíbenější film,
to je pro promítače těžká věc. Ale kdybych musel,
vybral bych francouzskou komedii Přátelé kopre-
tiny či komedii Nejmenší kino na světě. Během
mého působení promítači přicházeli a odcházeli.
Já jsem tu stále, nadále věrný svému řemeslu.
Přišel jsem k němu jako slepý k houslím, ale
neměnil bych. Mám svou práci rád. 

S Zdeněk Kubát, Karel Kraus

I v digitální době 
zůstávám věrný svému řemeslu
Stojí tu dvě promítačky i malý pracovní stůl na opravu poškozených filmů. Většinu práce dnes ale odvádí moderní projektor
a server s datovým úložištěm. „I tak mě ta práce pořád baví. Je to lepší než sedět doma,“ usmívá se, zatímco nás z promítací
kabiny nechává rozsvítit v sále. K příbramskému kinu patří neodmyslitelně i jeho promítač Rudolf Vohnout – a tohle je příběh,
který ho sem přivedl.

Vzpomínky Příbrami

Napadlo vás někdy, jaké příběhy by mohli
vyprávět lidé, které denně potkáváte?
Poznej Příbram vám ve spolupráci se dvě-
ma studenty Gymnázia Příbram a jejich
projektem Vzpomínky Příbrami přináší
seriál neznámých osudů zajímavých Pří-
bramanů. Příběhy můžete sledovat na
webu poznejpribram.cz i na sociálních
sítích fb.com/poznejpribram a insta-
gram.com/poznejpribram

Rudolf Vohnout ve své promítací svatyni. Foto: Karolina Ketmanová
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Výstava Czech Press Photo 2019 představí
v Příbrami nejen oceněné fotografie 25. ročníku
soutěže, včetně Fotografie roku. Tu doplní další
vybrané fotografie v jednotlivých kategoriích.
Mezi tématy je řada jak domácích, tak meziná-
rodních událostí. Autoři pořizují snímky napříč
celým společenským spektrem od zpravodaj-
ských aktualit přes umění a portréty až po sport
a přírodu. Řada snímků je prezentována i na
obrazovkách, čímž se spektrum vystavených
fotografií ještě rozšiřuje.

Mezinárodní porota 25. ročníku soutěže Czech
Press Photo hodnotila práce 270 fotografů, kteří
zaslali téměř čtyři tisíce fotografií. Celkově se
soutěžilo v osmi foto a třech video kategoriích.
Soutěžit mohl každý, kdo má trvalé bydliště
v Česku nebo na Slovensku a splnil podmínky
účasti. Výstava bude opět ve dvou patrech Galerie
Františka Drtikola Příbram. Vernisáž výstavy
můžete navštívit ve čtvrtek 17. září v 17.00.

NALEZENÉ, SESKUPENÉ, HOŘÍCÍ
Do 14. září můžete zhlédnout také výstavu

Vojtěch Kováříka nazvanou Nalezené, příleži-
tostně seskupené a hořící. Výjimečný český gra-
fik, detektiv a mág linorytu Vojtěch Kovářík
představuje práce z posledních několika let. Pro-
slavil se velkoformátovými černobílými linoryty
z interiérů budov a technicky složitou metodou
průmyslového čtyřbarvotisku. 

Grafickou práci si Vojtěch Kovářík záměrně
komplikuje. Trochu připomíná fotografy, kteří
se v době digitálního záznamu nechtějí vzdát
vůně vývojky a složitých tvárných procesů. Voj-
těch Kovářík ale zachází ještě dál, kombinuje prá-
ci s fotografií i znalosti z oboru polygrafie. Obraz
vymyslí, sestaví zátiší pro fotoaparát, mnohokrát
vyfotí a vybere ideální snímek. Ten převede na
xeroxovou kopii velikosti grafické matrice azačne

nový proces vzniku obrazu. Pro každou barvu
vyryje zvlášť ajinak předlohu. Další fází je soutisk,
kde každá z matric nese jinou barvu. Často také
tiskne verze v negativní podobě.

TOMÁŠ RASL – RASL A BUČINA, CESTA JE JEN
JEDINÁ

Letošní sezonu cestovatelských přednášek
zahájíme s předstihem, jako doprovodný pro-
gram výstavy fotografa, kameramana areportéra
Ferdinanda Bučiny. Přestože měl cestování
v duši, jeho cestovatelské touhy byly častokrát
omezovány. První překážku představovali rodi-
če. Na dobrodružnou cestu s františkánským
misionářem se chtěl vydat se svou budoucí
ženou Vlastou, rovněž skautkou, v roce 1936 do
Jižní Ameriky. Uposlechli však direktivní přání
rodičů a teprve po sňatku se vydali na bližší, teh-
dy československou Podkarpatskou Rus. Další
cesty překazil protektorát, a tak Bučina jezdíval
fotit na nejvýchodnější okraj republiky do obce
Javorník, kde se zastavil čas. Kromě fotografií
zaznamenal ve svých denících řadu pozoruhod-
ných svědectví. Po nástupu komunismu cestoval

většinou jen uvnitř hranic Československa a fotil
vlastivědné fotografie a natáčel řadu filmů. Jedi-
nou cestou z republiky byl výlet do Polska po
válce, kde zachytil v troskách města Varšava
a Gdaňsk.

Jeho vnuk Tomáš Rasl následoval dědečkova
příkladu hned dvakrát. Stal se stejně jako on pro-
fesionálním fotografem a rovněž cestovatelem.
Jedna z jeho cest vedla přímo v dědečkových
stopách po Podkarpatské Rusi, ovšem o téměř
70 let později. Procestoval také Sibiř, Dálný
východ a Střední Asii. V Severní Americe Kanadu
a v Jižní Americe Peru a Bolívii, kam se jeho děda
chystal v polovině 30. let 20. století. Přednáška
se uskuteční v rámci výstavy Ferdinand Bučina
– Letní retrospektiva ve druhém patře Galerie
Františka Drtikola Příbram. Navštívit ji můžete
2. září v 17.00.

S Jan Freiberg
Galerie Františka Drtikola Příbram

Do příbramské galerie za kouzlem fotografie
V těchto týdnech příbramská galerie představuje zejména fotografické práce nebo díla s fotografií spojená. Navštívit můžete
výstavu snímků Ferdinanda Bučiny nebo fotograficko-cestovatelskou přednášku jeho vnuka Tomáše Rasla. S fotografií
originálním způsobem pracuje také Vojtěch Kovářík. A v září vyvrcholí tato „fotografická sezona“ přehlídkou nejlepších českých
zpravodajských snímků Czech Press Photo. 

Jan Čáka, Jan Drda, František Drtikol, Antonín
Dvořák, Josef Hlinomaz, Karel Hojden, Hanuš
Jelínek, Pavel Juráček, Fráňa Kučera, Václav Šára
a Hermína Týrlová – to jsou jména, o nichž se
dočtete v  nové brožuře Osobnosti Příbrami
20. století. Pořídit ji můžete v Informačním centru
MěÚ Příbram v Zámečku-Ernestinu, na Svaté
Hoře, v Hornickém muzeu Příbram a v Galerii
Františka Drtikola.

Stopy významných osobností Příbrami za-
čal v  roce 2017 mapovat městský projekt
Poznej Příbram, a to nejdříve na webu

poznejpribram.cz a sociálních sítích. Publikace
s  jedenácti příběhy v  tištěné brožuře může
posloužit občanům, turistům i studentům
k poznávání města. Kromě informací o uvede-
ných osobnostech je brožura doplněna mapou,
která přibližuje lokality spojené s uvedenými
osobnostmi. 

S red

Osobnosti 20. století přibližuje nová brožura
V Příbrami se narodilo nebo působilo mnoho osobností, jejichž tvorbu naše město a jeho okolí velmi ovlivnilo. S jejich životem se
můžete seznámit díky nové brožuře nazvané Osobnosti Příbrami 20. století.

Výstavu fotografií Ferdinanda Bučiny doplní přednáška jeho vnuka. Foto: GFD
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Ve čtvrtek 25. června 2020 po desáté hodině
dopolední byla v Kovohutích Příbram v rafinaci
na karuselu odlita jubilejní dvoumiliontá tuna
olova od  roku 1311 ve  všech  příbramských
hutích, tedy za 709 let hutnické činnosti.

HUŤ NA SOUTOKU LITAVKY A OBECNICKÉHO
POTOKA SLAVÍ 234 LET

Slavná historie těžby a výroby olova na Pří-
bramsku je všeobecně známá, stříbro a olovo se
zde vyrábí již sedm století. Koncovou součástí
horních činností byla vždy příbramská tavírna,
později huť, neboť nikoli za vytěžené rudy či
vyrobené koncentráty, ale teprve za vyprodu-
kované kovy dostával horní závod zaplaceno.
Za celé období je známa činnost alespoň pěti hutí

na třech místech Příbramska. Stávající huť, sou-
časné Kovohutě Příbram, pracuje na soutoku
Litavky a Obecnického potoka od roku 1786,
tedy letos 234 let.

Do počátku 20. století je hlavním produktem
Stříbrné hutě surové stříbro, od 20. let minulého
století již získává větší důležitost olovo a Stříbrná
huť se stává hutí olověnou. V minulosti sloužilo
olovo zejména jako prostředek pro výrobu stříb-
ra, jinak nemělo velkou důležitost ani vysokou
cenu. Vyrobené olovo se používalo zejména
na střelivo, z olověných klejtů (kysličníků) byly
vyráběny barvy a glazury. Přesto byla i výroba
olova díky pečlivosti horních a hutních úředníků
dobře dokumentována a  zachovaly se údaje
o výrobě od nejstarších dob po dnešek.

Kovohutě Příbram vyráběly olovo a stříbro
z příbramských rud do roku 1972. Poté již jen
z odpadů, neboť díky ekologické recyklaci vstu-
pují kovy opět do primární výroby. Z příbram-
ských rud všechny hutě vyrobily celkem
3247 tun stříbra a 372 000 tun olova.

OLOVO PŘEDEVŠÍM PRO AUTOBATERIE
Ještě na počátku 20. století je roční výroba

olova na úrovni 2000 tun ročně. Deset tisíc tun
olova je poprvé vyrobeno až v roce 1951, kdy
kromě olova z rud je již vyráběno olovo i z odpadů
jeho recyklací. Dvacet tisíc tun olova vyprodukují
hutě v roce 1965, 30 000 tun olova až po dalších
35 letech v roce 2000. Ročních 40 000 tun olova
si hutě „připíší“ v  roce  2012 a  kulatých
50 000 tun olova za dvanáct měsíců je registro-
váno v roce 2017. Dnes je olovo využíváno ze-
jména pro výrobu olověných autobaterií.

První milion tun olova byl příbramskými hutěmi
vyroben až v roce 1991, tedy po 680 letech od
počátku výroby. Na druhý milion jsme čekali již
pouze 29 let. Jen pro představu, dva miliony tun
odpovídá šestině roční světové produkce  olova.

S red

Za sedm století vyrobily příbramské hutě
dva miliony tun olova, druhý milion za
necelých 30 let
Historie výroby olova v Příbrami a okolí je dokumentována od roku 1311. Od té doby zdejší hutě vyrobily dva miliony tun této
suroviny. Původně bylo olovo pomocným materiálem při získávání stříbra, nyní je hlavní komponentou automobilových baterií.
Veškeré olovo na vstupu pochází v současnosti z recyklace, proto je tak zásadní sběr olověných odpadů.

Z příbramských rud se
vyrábělo do roku 1972, od té
doby se používá jen
recyklované olovo.

Stahování stříbrné pěny do misek. Foto (3x): Kovohutě Příbram nástupnická

Vážení stříbrných anod na historické váze v 60. letech 20. století. 

Pohled na huť od severovýchodu (1925–1930). 
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Hubáčkova rodina zbohatla na pronájmu pří-
bramských obecních statků. Jakub Jan Hubáček
postupně získal ještě několik příbramských prá-
vovárečných domů a obecní dvůr v Lazci, byl
spekulantem s nemovitostmi. Po roce 1792 se
stal prvním hospodářským inspektorem regu-
lovaného magistrátu, ale neměl potřebné vzdě-
lání, a tak se v roce 1797 nadřízené úřady marně
pokoušely o jeho sesazení. Jakub Hubáček byl
odeslán do výslužby teprve při reorganizaci
magistrátu roku 1808.

Někdy před rokem 1800 koupil Zárybnický
dvůr měšťan Jindřich Svoboda. V roce 1820
v něm měl dvě obytná stavení. První bylo jed-
nopatrové o sedmi pokojích a komoře a druhé
přízemní ojednom pokoji advou komorách. Roč-

ně platil domovní daň 4 zl. (většina měšťanů pla-
tila jen 20 kr., tedy asi dvanáctkrát méně). V tém-
že roce dvůr prodal Kašparovi Kellerovi, ale
vymínil si, že ho bude užívat do smrti a že mu
Keller vypraví slušný pohřeb, což se stalo někdy
před rokem 1832. 

VŮZ, PRASE, HOTOVOST A ŽEJDLÍKY S TEPLÝM
MLÉKEM

Kašpar Keller svůj dvůr zadlužoval tak, že ho
musel 7. června 1846 prodat Johannu Löblovi
za 26 000 zl. konvenční měny. Löblovy tři dcery
dvůr v dubnu 1856 prodaly za 31 000 zl. k ruce
Františku Poncovi juniorovi (*asi 1832 ve Staré
Boleslavi), který jeho polovinu připsal o tři roky
později své novomanželce Marii, dceři voskáře

Antonína Kiesla z Horažďovic. V červnu 1859
nechal na dvoře zapsat svým rodičům Františ-
kovi a Anně Poncovým tento velkorysý roční
výměnek: byt nahoře ve dvoře o třech pokojích
včetně dodávek dříví na topení, 10 strychů pše-
nice (strych je 93 l), 10 strychů žita, půl strychu
hrachu, 50 liber másla (libra je 0,514 kg), 40
liber sýra, 4 kopy vajec, 50 liber soli, 10 strychů
brambor, 12 příležitostí na jednodenní cestu –
takže jim syn musel poskytnout vůz s koňmi,
vykrmené prase o hmotnosti 100 liber, 120 zl.
v hotovosti na přilepšenou a každodenně žejdlík
smetany a dva žejdlíky teplého mléka.   

Jeho manželka Marie jako čtyřiadvacetiletá
zemřela na souchotiny 18. dubna 1862 ajejí polo-
vina dvora byla rozdělena mezi Františka Ponce
a jejich dvouletou dcerku Marii. František Ponec
ji vychovával sám, jen s pomocí služebnictva. 

HISTORIE

| 28 |

Jak skončil Zárybnický dvůr 
a hostinec Na Závisti (IV.)
V roce 1776 se stal majitelem Zárybnického dvora příbramský měšťan Jakub Jan Hubáček, který ho splácel osm let. Už v něm ale
nevařil pivo, ani k němu neměl právo na várku v městském pivovaru. Přinášíme závěrečnou část seriálu o historii Zárybnického
dvora.

V roce 1948 byl hostinec
zabaven komunistickými
úřady, krátce tam byla
umístěna vývařovna a jedna
z provozoven někdejší
Šmolíkovy strojírny. 

Hostinec Na Závisti patřící Ludmile Kaiserové. Foto: Arnošt Vošahlík

Interiér hostince Na Závisti v roce 1941. Foto: Arnošt Vošahlík
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1. září 1910
Zemřel hoteliér Jan Šplíchal, krejčovský
mistr, majitel a stavitel hotelu Horymír
na náměstí v Příbrami.

5. září 1850
Příbramská pojezdová (poštovní) stanice
byla povýšena na řádný poštovní úřad
s výměnou koní. Na budově byla zřízena
první poštovní schránka v Příbrami.

7. září 1620
Příbramští měšťané si stěžovali na vyple-
nění města stavovskými vojáky hejtmana
Štráfa.

9. září 1970
Březohorská cihelna zahájila výrobu.

10. září 2000
Byla v areálu Svaté Hory vysvěcena nová
křížová cesta, tvořená čtyřmetrovými
kříži.

11. září 1990
V Příbrami na zimním stadionu měl kon-
cert Karel Gott.

12. září 1660
Adam Matěj hrabě z Trauttmansdorffu se
zavázal ke stavbě kaple P. Marie Královny
apoštolů na Svaté Hoře.

12. září 1970
Byla slavnostně odhalena socha horníka
před gymnáziem.

13. září 1940
V Příbrami byl ustaven okresní výbor Čes-
kého svazu pro spolupráci s Němci, před-
sedou se stal stavitel Antonín Roedl.

25. září 1850
Příbramští horní úředníci oslavovali sto-
letou památku horníka Wernera a mj.
„drželi krásné vědecké řeči“, bezpochyby
se tedy jednalo o první vědeckou konfe-
renci v Příbrami.

S Daniel Doležal
Státní oblastní archiv v Praze

KALENDÁRIUMPo skončení prusko-rakouské války sloužila
jeho pole za dvorem od srpna 1866 po šest týdnů
jako stanoviště pro děla avozy osmého pruského
armádního sboru. O rok později byl František
Ponec zvolen příbramským radním, hlásil se
k ideám mladočechů, tedy Národní strany svo-
bodomyslné, která hlásala český národní a záro-
veň liberální program.  

Poncova osmiletá dcera Marie zemřela v dub-
nu 1868 na ochrnutí mozku. Dne 25. ledna 1871
postoupil František Ponec polovinu svého dvora
zvaného už Poncův své druhé manželce Terezii
Poncové rozené Kratochvílové.

VYTUNELOVANÁ ZÁLOŽNA
V roce 1875 zažil jako jeden ze zakládajících

členů úpadek příbramské záložny, „vytunelova-
né“ jejím předsedou a účetním. Velká část pře-
vážně drobných střadatelů z Příbrami a okolí tak
přišla oveškeré úspory. Poncovými tato tragédie
hospodářsky asi nijak neotřásla. Když se naskytla
v prosinci 1875 příležitost, koupili právo várky
od zadluženého domu č. p. 88/III po zemřelých
manželích Chybových. Toto právo v ceně 1150

zl. nechali připsat k Poncovu dvoru. V lednu 1879
zaplatili i na dvoře váznoucí dluh 6458 zl. do
obecního důchodu a v prosinci 1880 ještě starou
pohledávku Františka Kollera ve výši 800 zl.

Od roku 1896 se ve dvoře usídlil Josef Soukup
(*1845 na Březových Horách), který si Poncův
dvůr o čtyři roky později koupil. Obytná stavení
nechal rozdělit na několik bytů, v nichž bydlely
rodiny jeho nájemníků. Se svou manželkou Marií
měl dceru Marii, narozenou teprve roku 1905,
na Silvestra 1910 však zemřel, a tak dvůr v teh-
dejší Škodově ulici připadl vdově, která se později
vdala za svého nájemníka Antonína Fráňu. Odstě-
hovala se do Prahy a dvůr svěřila správci. Kromě
něj zde bylo pět nájemnických domácností, mezi
nimiž byly hornická aželezničářská rodina iAlois
Jonák, který tu vedl obchod s koňmi.

LUXUSNÍ SÍDLO DÁVNO MINULOSTÍ
Zřejmě po první světové válce si tu Vojtěch

Synek otevřel v přízemí většího domu svůj hos-
tinec Na Závisti s dveřmi ústícími přímo do Ško-

dovy ulice. Nepodařilo se mi zjistit, proč hostinec
dostal toto kontroverzní jméno, když měl časy
luxusního sídla dávno za sebou. Roku 1919 si
zde Vojtěch Synek zavedl i obchod s rybami. 

Hostinskou živnost s ním vedla jeho manželka
Ludmila rozená Sirotková (*1888) z Dalskabátů.
Synkovi bydleli v prvním patře v místnostech
s krásnými vysokými stropy. Neměli děti, a tak
Ludmila převzala do péče svou neteř Lidmilu
Vošahlíkovou (*1912), dceru své sestry, která
se svým manželem a šesti dalšími dětmi žila
v chudobě. V roce 1920 Vojtěch Synek zemřel
a Ludmila Synková vzala do podnájmu rozve-
deného Aloise Kaisera, který obchodoval skoňmi
aprovozoval povoznictví. Po čase uzavřeli sňatek
a Lidmilu Vošahlíkovou adoptovali, Alois Kaiser
však zemřel již před rokem 1941.

DŮM ROZKOŠE A SVAZARM NA ZÁVISTI
Ludmila Kaiserová dům s hostincem v roce

1936 koupila. Za první republiky sem chodívali
na obědy hlavně důstojníci z nových Horymíro-
vých kasáren a čepovalo se tu příbramské pivo.
Vědělo se, že Na Závisti najdou i „dům rozkoše“.

Po okupaci je vystřídali němečtí vojáci. 
Ludmila Kaiserová zemřela 3. května 1945

a veškerý majetek zdědila její neteř Lidmila.
V roce 1948 jí byl hostinec zabaven komunis-
tickými úřady, krátce tam byla umístěna výva-
řovna a jedna z provozoven někdejší Šmolíkovy
strojírny. 

V padesátých letech minulého století fungovala
Na Závisti autoškola Svazarmu, ato přinejmenším
do roku 1959. Budova hostince pak byla stržena,
aby se získal prostor pro silniční průtah Příbram-
Březové Hory-Rožmitál. Zmizela i kamenná
barokní brána s letopočtem 1734. Ze Zárybnic-
kého dvora se slavnou minulostí dnes zbyl pouze
opěrný pilíř na jeho bývalém nádvoří.

S Věra Smolová
SOA v Praze – SOkA Příbram

Pohled na oblast Dolejší Obory z doby takzvané asanace Příbrami, asi po roce 1959. Foto: SOkA Příbram
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Vážení čtenáři, přinášíme vám pranostiku na měsíc září.
Tajenka ze zpravodaje č. 7-8/2020: Svatá Tonička mívá uplakaná očička. Knihu vyhrává Pavel

Pikrt. Blahopřejeme. Kniha je připravena v redakci k vyzvednutí.
Vyluštěnou tajenku můžete poslat e-mailem na adresu: kahan@pribram.eu. Čtenář/ka, jehož/jejíž

správně vyluštěná tajenka bude doručena jako čtvrtá v pořadí, od nás dostane pěknou knihu.

Netrvalo dlouho a přišla velká vlna solidarity
a vděku směřující k lidem, kteří vyráželi v tzv.
první linii. 

Poděkování profesionálům i dobrovolníkům,
kteří pomáhali v době koronakrize, je naprosto
na místě. Jako velice sympatické mi přišlo gesto,
kdy jeden z českých pivovarů věnoval záchraná-
řům „první pivko zadarmo“. Podobnou formu
podpory jsme mohli vidět iudrobných živnostní-
ků. Velice vstřícná byla například vietnamská
komunita. V nejedné večerce si členové IZS mohli
dát kávu nebo čaj zdarma. 

Podobné formy poděkování jsou samozřejmě
správné. Neměli bychom však zapomínat, že
s danými profesemi se stále pojí velké množství
systémových nedostatků, které se jen pivkem
zdarma nevyřeší. Není správné, aby se hrdinové
dnešní doby po pár týdnech všeobecného vděku
vrátili do svých nepříliš vděčných profesí bez jaké-

koliv změny. Systémovým problémem je, že na
pečovatelskou práci se v současnosti pohlíží jako
na nekvalifikovanou profesi. Bohužel tomu odpo-
vídá i platové ohodnocení. Je to velice nespra-
vedlivé a neuctivé vůči všem dámám a pánům,
kteří se v rámci dlouhých směn starají o naše
nemohoucí. Změnit by se měla nejen výplatní
páska, ale i způsob, jakým většinová společnost
na pečovatele nahlíží.

Na všem špatném se najde iněco dobrého. Pro-
to doufám, že vlivem koronavirové krize by si vel-
ká část populace mohla uvědomit důležitost
a ne zbytnost některých profesí. 

S Antonín Schejbal
zastupitel města

Mysleme na hrdiny z první
linie i po krizi
Začátkem koronakrize došlo k rychlé mobilizaci nejen složek IZS, ale i dalších extrémně
důležitých profesí, bez kterých by náš každodenní život neměl podobu, jakou nyní známe.

Proč přestěhujeme
„íčko“ do Pražské
V  Příbrami fungují dvě informační
centra, která sídlí jen několik stovek
metrů od sebe. Od září budou slouče-
na apoté dojde kpřesunutí infocentra
do volných prostor v Pražské ulici. Proč
jsme přistoupili k tomuto kroku?

Informační centra v Knihovně Jana Drdy
a v Zámečku-Ernestinu budou od září letoš-
ního roku sloučena s tím, že v provozu zů-
stane pouze centrum v Zámečku-Ernesti-
nu. Právě zde budou občanům i turistům
poskytovány veškeré služby, ať už půjde
například o turistické informace nebo pro-
dej vstupenek. Ke sloučení přistupujeme
mimo jiné z ekonomických důvodů, pro-
tože doposud jsme provozovali informační
servis na dvou místech.

Sloučení však není jediná změna. V pří-
pravách je přestěhování infocentra do Praž-
ské ulice. Před několika týdny jsem se sešel
se zdejšími obchodníky. Hovořili jsme ojejich
těžkostech a o tom, proč tato kdysi frekven-
tovaná pěší zóna nevzkvétá. I nás ve vedení
města trápí, že původně živoucí obchodní
tepna nyní připomíná spíše ulici duchů. Bavi-
li jsme se omožnostech azpůsobech, jak sem
vrátit život, jak opět přimět zdejší obyvatele
i návštěvníky, aby do ulice zavítali. Hned po
této schůzce jsme začali s přípravou plánu
na přestěhování infocentra.

Hledání nových prostor nebyl problém.
Již několik měsíců se řeší osud bývalého
fotoateliéru v dolní části Pražské ulice. Zmí-
něné prostory se nedaří dlouhodobě pro-
najmout, proto jsme započali s  jejich
rekonstrukcí, abychom objekt zatraktivnili
pro potencionální zájemce. Provozovna
dostane nové podlahy, rozvody, omítky
i stropy. Repasována budou okna, dveře
i výloha. Celkově se jedná o náklad ve výši
přibližně 750 000 korun.

Právě tento prostor se nakonec stane síd-
lem takzvaného „íčka“. To nepředstavuje
konkurenci pro stávající obchody a zároveň
motivuje turisty, proč zavítat do Pražské.
Kromě návštěvníků města centrum využijí
i místní. Budou zde soustředěny všechny
služby, které doposud poskytovaly poboč-
ky v Zámečku-Ernestinu a v Knihovně Jana
Drdy (zde se „íčko“ zavře už v září). K pře-
sunu by mělo dojít po dokončení probíha-
jící rekonstrukce, tedy pravděpodobně
v závěru roku.

Přestěhování informačního centra
do Pražské ulice je prvním z kroků, kterými
chceme přispět k oživení této nákupní zóny.
Věříme, že i tamní podnikatelé vhodným
způsobem zareagují a využijí příležitosti
dané zvýšenou návštěvností Pražské ulice. 

S Jan Konvalinka
starosta města



Některé avizované akce se nemusí uskutečnit z důvodu opatření souvisejících se šířením nemoci covid-19. Aktuální informace
sledujte na webových stránkách organizátorů akcí. 
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KALENDÁŘ AKCÍ

KNIHOVNA JANA DRDY

8. 9. Turnaj v bowlingu
15. 9. Turnaj v šipkách
16. 9. Bezplatná právní poradna
18. 9. Den seniorů 
21. 9.  Přednáška s promítáním:

O turistickém putování po národních
parcích USA

22. 9. Turnaj v bowlingu
24. 9. Taneční odpoledne
25. 9. Výlet do Babiččina údolí
29. 9. Informativní schůzka
30. 9. Přednáška: Kočičí psychologie
30. 9. Výstup na horu Říp a prohlídka zámku

v Roudnici n. L.

SENIOR POINT PŘÍBRAM, ŽEŽICKÁ 193

DIVADLO A. DVOŘÁKA – MALÁ SCÉNA

5. a 19. 9. 8.00–12.00 Farmářské trhy
DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽÍ

17. 9. 19.00 Třicet devět stupňů
18. 9. 19.00 Třicet devět stupňů
22. 9. 19.00 Splašené nůžky
25. 9. 19.00 Třicet devět stupňů
29. 9. 19.00 Třicet devět stupňů
30. 9. 19.00 Hana Robinson a Honza Roušar

13. 9. Dny evropského dědictví
13. 9. 10.00-16.00 Den s permoníky
28. 9. Den věží a rozhleden

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

Program: http://www.kinopribram.eu/

7. 9. 16.30 Setkání genealogů
10. 9. 9.20 Klub HP: Výlet na Strž za K. Čapkem 
15. 9. 17.00 Dějiny umění: Portrét ve výtvarném

umění. Přednáška Jany Froňkové
17. 9. 8.30 Brain&Breakfast. Inspirativní snídaně
17. 9. 17.00 Nána divadélko: Myší pohádka
24. 9. 17.00 Krajinou prvních Přemyslovců.

Otomar Dvořák a Josef Pepson Snětivý
představí svou novou knihu

29. 9 8.30, 10.00 S knížkou do života/BookStart: 
V hlavní roli Krtek. Setkání pro nejmenší
děti a jejich dospělé průvodce

DIVADLO A. DVOŘÁKA – D-KLUB
16. 9. 19.00 Zlatka Bartošková
22. 9. 19.00 Kavárna U Nulté hodiny s Mariánem

Rodenem

SVATÁ HORA
27.–28. 8. 346. výročí posvěcení baziliky
30. 8. 14.00 Nedělní varhanní půlhodinka – 

Eva Bublová
6. 9. 14.00 Nedělní varhanní půlhodinka – 

Jakub Janšta
12. 9. 10.00 Příbramská svatohorská šalmaj
12. 9. 10.30 Běh hasičů do Svatohorských schodů
13. 9. 14.00 Nedělní varhanní půlhodinka –

Daniela Valtová Kosinová
19. 9. Svatohorský Downtown (sjezd na

horských kolech)
20. 9. 14.00 Nedělní varhanní půlhodinka – 

Ivana Kylarová
27. 9. 14.00 Nedělní varhanní půlhodinka – 

Hans Leitner (Německo)

Výstavy:
GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
Stálá expozice Fotograf František Drtikol – život a dílo
příbramského rodáka
Výstava: Czech Press Photo 2019 (vernisáž 17. 9.
v 17.00)

DIVADLO A. DVOŘÁKA – ESTRÁDNÍ SÁL
28. 8. 20.00 Oldies party – Zlatá 90. léta
12.–13. 9. Výstava Nože 2020 
23. 9. 17.00 Veřejné setkání k rekonstrukci

náměstí J. A. Alise 

POJISTKA CLUB
25. 9. Renne Dang

JEDNACÍ SÁL ZM, NÁM. TGM 121
14. 9. 16.00 Zasedání Zastupitelstva města

NÁMĚSTÍ 17. LISTOPADU
18. 9. 13.30–17.00 Svátek seniorů

DIVADLO A. DVOŘÁKA A OKOLÍ
20. 9. 9.00 Divadlo patří dětem

DIVADLO A. DVOŘÁKA – VELKÁ SCÉNA
5. 9. 19.00 Lady Oskar
6. 9. 15.00 Lotrando a Zubejda
7. 9. 19.00 Hostina dravců – derniéra
8. 9. 19.00 Jsme zpátky ve hře!
9. 9. 16.00 Soudné sestry

11. 9. 19.00 Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
20. 9. 9.00 Divadlo patří dětem
21. 9. 19.00 Špinavý obchod
23. 9. 16.00 Špinavý obchod
24. 9. 19.00 Katapult – koncert

22. 8. 18.00 Midnight scream
4. 9. 21.00 Jak jsem vyhrál válku

12. 9. 18.00 Příbramská filharmonie trochu jinak

LESNÍ DIVADLO SKALKA, PODLESÍ

LETNÍ KINO

25. 8. 21.00 Gentlemani
28. 8. 21.00 O filmu se hlasuje
13. 9. 13.30 Timbersports Czech Cup Příbram 2020
26. 9. 18.00 Mig 21 (koncert)

4. 9. 15.00–17.00 Možnost prohlédnutí prostor 
4. 9. 19.00 „Otvíračka“ Junior klubu

JUNIOR KLUB

29. 8. Piknik na Nováku
30. 8. Loučení s létem na Nováku

NOVÝ RYBNÍK

RESTAURACE ORLOV
12. 9. 14.00 Country sešlost

5. 9. Příbramský půlmaraton
12. 9. Běh Kovohutěmi ( jubilejní 50. ročník)
3. 10. Běh města Příbrami

BĚŽECKÉ ZÁVODY

SOKOLOVNA 
5. 9. Výstava kamenů

19. 9. Memoriál Bedřicha Šupčíka ve šplhu na
laně

Doprovodné rudy v příbramském uranovém revíru
Havíř a les
Křemenné hmoty jižních Čech

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

17. listopad 1939 a 1989 na Příbramsku
Poslední bitva 2. světové války v Evropě u Slivice na
Příbramsku

PAMÁTNÍK VOJNA LEŠETICE

SVATÁ HORA
Ještě jsme ve válce – putovní výstava
Diplomacie a Suverénní řád maltézských rytířů
Výstava k 30. výročí opětovného předání Svaté Hory
redemptoristům
70 let od Akce K na Svaté Hoře
Svaté relikvie a jejich kult 

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV PŘÍBRAM
10. 9. 19.00 Moderované promítání filmu o Vltavě

Lidé od vody

ZIMNÍ STADION
5. 9. 16.00 Hokejoví veteráni ČR v Příbrami 

Kalendář akcí najdete také 
na adrese

kalendar.pribram.eu

5. 9. 10.00-14.00 Den pro rodiny s dětmi na
téma Svět ptactva

LESOPARK LITAVKA
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