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Také nás můžete kontaktovat telefonicky, veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme. Kontaktní osoba: Bc. Michaela Karlová, tel.: 318 479 212.
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ážení spoluobčané, na své obvyklé úvodní
slovo jsem si musel tentokrát počkat doslova až do poslední chvíle. Právě skončila
mimořádná rada města, která byla nucena rozhodnout o věci, kterou všichni ve vedení radnice
považujeme za mimořádně citlivou. Citlivou tak,
že se jí rada musela zabývat několikrát a rozhodnout s vědomím, že žádný verdikt nebude dobrý
a že s ním část obyvatel nemusí souhlasit.
Příbram jako jedno z velmi mála měst podobné velikosti nebyla dlouhá léta schopna zvládnout uspořádání vánočních trhů. Jako
starostovi mi bylo v loňském roce stydno, když
jsem jezdil kolem náměstí T. G. Masaryka
a namísto dřevěných, vánočně nazdobených
stánků jsem byl nucen hledět na ošuntělé,
různobarevné plátěné ostudnosti s vlajícími
záclonami a čínskými tretkami.
Vedení města nechalo v průběhu roku zhotovit čtyři dřevěné prodejní stánky a zároveň
s velkým povděkem přijalo i pátý stánek jako
dar od firmy Dřevovýroba Wimmer, která ten
nejkrásnější a největší vánoční prodejní domeček hodlá věnovat právě pro tuto příležitost.
Až potud zdálo se být vše v nejlepším pořádku. Máme prvních pět krásných dřevěných stánků, a v příštích letech můžeme jejich počet
navyšovat. Jednoho dne se Příbram může
vyrovnat i jiným, třeba i větším městům.
A v čem tedy spočívá problém? Problém
bohužel je a není úplně zanedbatelný. Náměstí
T. G. Masaryka obkličují ze dvou stran maximálně frekventované silnice. A co horšího?
Uprostřed je rozděleno parkovištěm. Důstojné
vánoční trhy se před kostel sv. Jakuba prostě
nevejdou. „Vyparkovat“ na měsíc automobily
z parkoviště by bylo funusem „Pražské“.
Zdá se, že zbývá ještě jedna rozumná možnost. Náměstí 17. listopadu je dostatečně velké,
rovné a nejblíže většině Příbramanů. Bylo by
chybou těchto příhodných okolností nevyužít.
Po dlouhém zvažování dospělo vedení města
k následujícímu kompromisu. Slavnostní zahájení adventu se odehraje na tradičním místě
v historické části města na náměstí T. G. Masaryka. Letos bude obohaceno o laserové promítání na stěnu kostela, tzv. videomapping,
doplněný o vánoční pozdrav a kvalitní ozvučení. To vše se odehraje v sobotu 26. listopadu.
Vánoční trhy budou zahájeny o den později,
tedy v neděli 27. listopadu ve 14.00 na náměstí
17. listopadu a budou otevřeny po celý měsíc
každý den.
Milí Příbramané, pokud stojíme o to, aby se
vánoční trhy staly v našem městě po dlouhých
letech opět tradicí, měli bychom je všichni podpořit. Budu rád, když se s mnohými z vás při této
příležitosti setkám a u dobrého jídla a svařeného
vína si popovídáme o věcech společných.
Těším se na vás.
S Jindřich Vařeka
starosta města
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KRÁTCE
Příbram chce vybudovat nová parkoviště
za 20 milionů korun

Sebeobrana
hlavně pro ženy

Příbram požádala o dotaci na nová parkoviště. Předmětem projektu je vybudování nových
záchytných parkovacích systémů typu P+R (park and ride) a K+R (kiss and ride) v lokalitě Drkolnov,
severně od křižovatky ulic Drkolnovská, Jana Drdy a Šachetní. Druhé parkoviště by se mělo
nacházet na Drkolnově mezi Březohorským hřbitovem a ulicí Podbrdská. Další parkovací systém
by měl sloužit v ulici Čechovská naproti Poliklinice Ravak. Ve všech lokalitách je stávající území
využíváno jako zeleň. Součástí projektu je i zřízení systému B+R (bike and ride), cykloboxy budou
umístěny na místě původního stánku naproti vlakovému nádraží a do dalších dvou lokalit
v prostorách dolní části autobusového nádraží. Celkový rozpočet činí téměř 20 milionů korun,
požadovaná dotace představuje přibližně 18 milionů korun. Pokud bude dotace schválena,
výstavba by měla probíhat v dubnu až srpnu příštího roku.

Od příštího roku se chytají nové kurzy sebeobrany. Budou určeny pro širokou veřejnost, ale
očekává se účast hlavně žen a dívek. Kurzy pořádá
město Příbram v rámci aktivit prevence kriminality a povede je dlouholetý instruktor juda a výcvikář pro bezpečnostní složky. Deset kurzů
v celkové délce 20 hodin se uskuteční v tělocvičně
v areálu bývalé 8. ZŠ v Žežické ulici. Kurzovné činí
1750 Kč. Každý, kdo kurz kompletně dokončí,
dostane na památku diplom a upomínkový předmět. Do budoucna se plánují také samostatné kurzy pro seniory a děti ze škol.

Oxygen přivezl
zlaté medaile
První říjnový víkend se v Praze konalo
Mistrovství ČR ve sportovním aerobiku a fitness
týmech, na které se sjela nejlepší družstva z celé
republiky. Příbramský klub Oxygen přihlásil
hned tři stepové týmy, a to v kategorii kadet,
junior a senior. A všechny se umístily na stupních vítězů. Kadetky a juniorky vybojovaly
stříbro a seniorky, které letos v této věkové kategorii nastupují poprvé, vyhrály zlato.

Slavomír Lener při zahájení sezony
Na příbramském zimním stadionu se na začátku září uskutečnilo slavnostní zahájení sezony.
Vzácnou návštěvou byl šéftrenér svazu ledního hokeje Slavomír Lener. Na ledové ploše se prezentovala všechna mužstva HC Příbram rozdělená do jednotlivých kategorií. Hráči byli krátce představeni a poté i vyfotografováni. Na závěr slavnostního setkání vznikla skupinová fotografie HC
Příbram. Při odchodu z ledové plochy obdržel každý hráč malý dárek od partnerů a sponzorů.

Nedělní plavání
už od osmi
Plavecký bazén je v neděli nově otevřen od
osmé hodiny ranní, namísto původní deváté.
Sportovní zařízení města Příbram, která plavecký
bazén provozují, tím vycházejí vstříc přáním
některých návštěvníků bazénu.

Spolek DaR nově
v Q-klubu

Medaile pro policisty i vedení města
Na začátku září předal René Peták, vedoucí Územního odboru Příbram Policie ČR, pamětní
medaile za spolupráci při zajišťování oslav města a projektu Bezpečná Příbram, jehož hlavním
cílem je snižování kriminality a zvyšování pocitu bezpečí občanů. Medaile byly vydány při příležitosti výročí 800 let města a zároveň 150 let četnictva a policie v Příbrami.

Nová rehabilitační péče v nemocnici
Centrum komplexní rehabilitační péče v příbramské nemocnici rozšířilo od začátku října letošního roku své služby o nové Oddělení následné rehabilitace. „Oddělením následné rehabilitace
se završuje komplexnost služeb našeho rehabilitačního centra,“ vysvětluje ředitel nemocnice Stanislav
Holobrada a dodává: „Jsme tak schopni nabídnout našim pacientům vyčerpávající spektrum péče
od ambulantní přes lůžkovou akutní až po lůžkovou následnou rehabilitaci. Síla a účinek je právě
v této návaznosti jednotlivých služeb.“

Kino bude do ledna zavřené
Rozsáhlou stavební činností byla v polovině září zahájena rekonstrukce příbramského kina. Budou
vyměněna sedadla a rovněž proběhne modernizace technologické části tak, aby bylo možné promítat
filmy ve formátu 3D. Rekonstrukce kina, které patří pod příspěvkovou organizaci Divadlo A. Dvořáka
Příbram, by měla skončit v lednu 2017. Tématu se bude věnovat listopadové vydání Kahanu.
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V příbramském Q-klubu nově funguje dětský
klub pro děti od 18 měsíců do 6 let, provozovaný
neziskovým spolkem Děti aRodiče – Spolek DaR.
V klubu je pro děti připraveno prostředí podle
principů pedagogiky Montessori. Klub mohou
navštěvovat rodiče sdětmi nebo děti samostatně.
Vprostředí je pro děti připravena spousta zajímavých pomůcek aaktivit, které nejen naplňují různé potřeby dětí, ale také rozvíjejí dětské
schopnosti a dovednosti právě podle principů
a filosofie pedagogiky. V Q-klubu se uskutečnila
výměna oken a v pronajatém prostoru Spolku
DaR také pokládka nových podlah. Více informací
o spolku najdete na www.detiarodice.cz.

SZM partnerem
příbramských
seniorů
Sportovní zařízení města Příbram se od začátku
září stala partnerem projektu ID Senior, tedy identifikační karty pro příbramské seniory. Po předložení dokladu získává její držitel možnost čerpat
zvýhodněné vstupné do bazénu na 1,5 hodiny
za 30 korun. Na zimním stadionu mají senioři levnější vstup (10 korun) na bruslení ve velké hale,
ato každé úterý ačtvrtek od 9.30 do 10.30. Vpřípadě konání turnaje či jiné akce bude veřejnost
informována a bruslení nahrazeno v jiném termínu.

Mažoretky úspěšné na mistrovství světa
V chorvatské Poreči se ve dnech 22.–25. září konalo druhé Mistrovství světa mažoretek pořádané
mezinárodní asociací Majorettsport World Federation. Početná příbramská výprava se vydala
na cestu ve středu, aby se 44 děvčat mohlo zúčastnit čtvrtečního slavnostního nástupu, kde měly
Česká republika a Slovensko největší zastoupení. Kadetky vybojovaly se svou sestavou Maková
panenka třetí místo a titul druhých vicemistryň světa! Pro některé to byla vůbec první mezinárodní
soutěž. Juniorky obsadily se sestavou Člověče, nezlob se čtvrté místo a od medaile je dělilo
pouhých 0,15 bodu. Zároveň byly ve své kategorii nejlepším českým týmem. Miniformace obsadila
osmé místo.

Testování pokladen má pomoci
podnikatelům
Na základě průzkumu očekávaných vlastností pokladních systémů pro EET spustila
Hospodářská komora ČR testování zařízení pro EET. Vyzkoušené výrobky získají označení Poctivá
pokladna podnikatele. Průzkum, do kterého se zapojilo přes 1100 respondentů, kteří mají
povinnost zavést EET už v tzv. první vlně, mimo jiné ukázal, že téměř polovina podnikatelů dnes
nevyužívá žádný systém a vystačí si s ručně psanými účtenkami. „Ministerstvo financí a Finanční
správa podnikatele upozorňují, že s volbou vhodné pokladny či pokladního systému nebudou
podnikatelům pomáhat. Řada nabízených pokladních systémů ale nemusí vyhovovat elektronické
evidenci tržeb. Proto Hospodářská komora začala tato zařízení testovat,“ uvedl prezident Hospodářské
komory Vladimír Dlouhý. Získané informace o otestovaných pokladních systémech je možné
najít na webu www.eet-ano-ale.cz.

Městští strážníci mají na starosti odchyt zatoulaných zvířat. Zpravidla jde opsy, ale někdy „vsíti“
uvízne i jiný živočišný druh. Čuník nalezený na
konci září putoval do záchranné stanice zvířat
v Hrachově.

S Aktuality zpracoval: Stanislav D. Břeň
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TÉMA

Nezaměstnanost na Příbramsku
rapidně poklesla

Příbram
nabírá dech
rychleji
než jiná města

VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE PŘÍBRAM
6631

6646
5800

8,5

8,4
5515

7,5

Pokud se přišel na začátku roku 2014 někdo registrovat na příbramský úřad práce, o jedno místo „soutěžil“ v konkurenci dalších
21 uchazečů. V polovině letošních prázdnin už to nebyli ani dva lidé.

4734
Podíl nezaměstnaných osob v %

7,0

Počet UoZ, počet VPM

6,2

1853
1050
282

615

7/2012

490

7/2012

7/2014

7/2015

Nezaměstnanost v České republice klesá.
V některých městech rychleji a jinde pomaleji. Co
se týče razance poklesu nezaměstnanosti v rámci
měst Středočeského kraje, vede Příbram před
všemi ostatními.

7/2016

VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI VE MĚSTĚ PŘÍBRAM

10,5
2424

Podíl nezaměstnaných osob v %

9,2
2075

8,0

Počet UoZ, počet VPM

1776

738
475
232

7/2014

Foto: Michael Gaida
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—
—

7/2016

—

Počet uchazečů v okrese Příbram

Počet volných míst

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu ve věku 15–64 let

S Renata Malichová, Libor Bartůněk
Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Příbrami

4 698

4 734

4 667

4 903

5 292

5 799

6 182

6 255

5 952

5 572

5 531

5 670

5 759

5 800

5 754

5 894

6 246

6 661

7 068

7 242

7 002

6 570

6 472

6 555

6 646

6 646

6 546

6 723

7 037

7 517

7 907

7 869

POČET EVIDOVANÝCH UCHAZEČŮ A POČET VOLNÝCH MÍST V OKRESE PŘÍBRAM
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Počet evidovaných volných míst pro daný měsíc
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416

MÉNĚ DLOUHODOBĚ NEZAMĚSTNANÝCH
Pozitivní je také zjištění, že klesá počet
lidí, kteří jsou bez práce déle než dva roky.
Na Příbramsku tak v meziročním srovnání
(7/2015–7/2016) ubylo téměř 500 uchazečů.
V případě dlouhodobě nezaměstnaných úřad
práce úzce spolupracuje s firmami při výběru
pracovníků pro konkrétní pozice. Osvědčují
se také rekvalifikace, vedlejší pracovní poměry
a příspěvky na zřízení tzv. společensky účelných nebo chráněných pracovních míst. Rovněž stoupá i počet lidí, kteří se vrhnou do
vlastního drobného podnikání.

361

VOLNÝCH MÍST JE VÍCE
Počet uchazečů na jedno volné pracovní
místo se v našem kraji vloni a letos snížil
z 6,9 (leden 2015) až na 2,4 (červenec 2016).
V polovině letošních prázdnin byla ve Středočeském kraji registrovaná nezaměstnanost na
hodnotě 4,6 %, na okrese Příbram 6,2 % a přímo ve městě Příbram 8,0 %. V průběhu letošního roku firmy převážně přijímaly na nově
vytvářená místa a jen minimálně propouštěly.
V polovině letošních prázdnin byl na krajských úřadech práce evidován rekordní počet
téměř 17 400 volných míst (nejvíce od roku
2008), v okrese Příbram 1853 a ve městě Příbram 738.

Situace na trhu práce se zlepšila ve všech
okresech a městech kraje. Důvody jsou růst
ekonomiky, ekonomická stabilita a rostoucí
poptávka v klíčových odvětvích (stavebnictví,
těžba, chemický průmysl, zemědělství, hutnictví, lesnictví), na základě níž jsou firmy
schopny vytvářet nová místa.

431

NEJVÍCE LIDÍ BEZ PRÁCE OD ROKU 1991
V únoru 2014 dosáhla nezaměstnanost ve
Středočeském kraji rekordní hodnoty od vzniku České republiky a kulminovala na 7,3 %.
Stejně tak tomu bylo v okrese Příbram, kde
bez zaměstnání bylo téměř 8000 lidí (přes
10 % práceschopného obyvatelstva), a tedy
nejvíce od roku 1991. Na jedno volné pracovní
místo ve Středočeském kraji připadalo
14,6 uchazečů. V okrese Příbram bylo v únoru
2014 evidováno 361 volných pracovních míst

a na jedno volné pracovní místo tak připadalo
22 uchazečů o zaměstnání.
Pokud vybereme nejpříznivější letošní
měsíc, došlo oproti zmiňovanému únoru 2014
k výraznému poklesu podílu nezaměstnaných
a počtu evidovaných uchazečů a k rapidnímu
nárůstu volných míst. V kraji ubylo přibližně
37,5 % nezaměstnaných a přibylo téměř
13 000 míst (na Příbramsku přes 1400, pětinásobný růst oproti únoru 2014).

Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání

Nezaměstnanost na Příbramsku prudce
poklesla. Při hodnocení jejího vývoje za
poslední čtyři roky (7/2012–7/2016) je třeba
se vrátit především do roku 2014. Tehdejším
znakem byla neustálá nejistota vyplývající
z hospodářské situace v České republice
i v zahraničí, která nepříznivě působila na
chod mnoha středočeských firem. Velcí zaměst navatelé už hromadně nepropouštěli,
většinově ale vyčkávali, jak se bude situace
do budoucna vyvíjet. Firmy proto přijímaly
pracovníky převážně na místa, kde došlo k přirozené fluktuaci. Nová místa prakticky
nevznikala.

7/2015

Pozn.: V roce 2012 a 2013 nebyla data za obce k dispozici, systém umožňoval čerpat data
jen od okresů a výše.

Nejjednodušší a zároveň nejzřetelnější pohled na míru
nezaměstnanosti v dané lokalitě nám poskytnou dvě čísla.
Prvním je počet uchazečů o zaměstnání a druhým je počet
volných pracovních míst. Podíváme-li se z tohoto úhlu na
okres Příbram, vidíme zřetelný pokles počtu uchazečů o práci, a to o celých 30 % oproti údaji ze srpna roku 2014. Naopak
počet nabízených volných pracovních míst v okrese Příbram
se za poslední dva roky zvýšil čtyřnásobně.
Neodvažuji se spekulovat, čím je to způsobeno. Podle
toho, co slyším kolem sebe, soudím, že většina živnostníků,
restauratérů, malých i středních podnikatelů opravdu pociťuje zřetelné ekonomické oživení, a to především v letošním
roce.
Jinou otázkou ovšem zůstává, co z výše uvedeného vyplývá. Podíváme-li se na předposlední graf na této dvoustraně,
zřetelně vidíme, jak se pomyslné nůžky mezi nabídkou
a poptávkou práce zavírají. Jednoduše řečeno, možnost snižování nezaměstnanosti má své limity. Krom jiného tyto
meze určuje sociální politika, která je nyní nastavena vysloveně demotivačně. Zvláště pak pro dlouhodobě nezaměstnané. Pokud součet všech sociálních dávek včetně doplatku
na bydlení vícečetné rodiny, kde nikdo nepracuje, přesahuje
částku 30 000 korun měsíčně, nemůžeme očekávat, že se
členové takto dotované rodiny pohrnou do práce. Dokonce
jim to vlastně ani nemůžeme zazlívat. Vždyť pokud by
nastoupili do zaměstnání, s velkou pravděpodobností by
na tom byli finančně hůře. Zpravidla se jedná o méně kvalifikované pracovníky, jejichž případná mzda by byla velmi
nízká, a proto dochází k paradoxu, kdy se pracovat nevyplatí.
Práce „načerno“ má v takovém systému zelenou.
Výpočet pro přidělování sociálních dávek je daný příslušnými zákony, a není proto v moci města změnit tuto nešťastnou situaci. Co dělat můžeme, a také děláme, je, že ve
spolupráci s úřadem práce zaměstnáváme občany, kteří
o práci projevují dlouhodobě zájem. Jenom Technické služby
města Příbram poskytují uplatnění asi 50 pracovníkům,
kteří byli úřadem práce vedeni jako dlouhodobě nezaměstnaní. Mnozí z nich dostávají šanci zařadit se mezi standardně
fungující občany.
V této souvislosti si dovolím nabídnout ještě třetí pohled,
a to jak se na problém nezaměstnanosti dívají příbramští
zaměstnavatelé. Mluvil jsem s desítkami z nich a všichni
říkají totéž: „Nejsou lidi“. Příbramské firmy mají připraveny
projekty, které nemohou nastartovat jen a jen z důvodu
absence kvalifikovaných pracovníků. Vystudovalo mnoho
bakalářů všech možných zaměření, ale kvalitních technicky
zaměřených středoškoláků je méně než šafránu. Ale to už
je zase jiný příběh.
S Jindřich Vařeka
starosta města Příbram

Počet evidovaných uchazečů za daný měsíc
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SOCIÁLNÍ PÉČE

Jaké příspěvky od státu může občan získat
Stát poskytuje občanům několik typů finanční podpory formou nepojistných sociálních dávek, které administruje a vyplácí
Úřad práce ČR. V následujícím článku přinášíme jejich přehled i se změnami, které se letos uskutečnily. Tabulky přibližují
objem finančních prostředků vyplácených Úřadem práce ČR, Krajskou pobočkou v Příbrami, Kontaktním pracovištěm
Příbram.

POMOC V HMOTNÉ NOUZI
Dávky pomoci v hmotné nouzi upravuje
zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, a další právní předpisy, zejména zákon
č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, a vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení
některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi. Ambicí je pomáhat lidem s nedostatečnými příjmy a zároveň je motivovat k tomu,
aby si aktivně zajišťovali prostředky k uspokojení životních potřeb. Systém vychází z předpokladu, že člověk, který pracuje, by se měl mít
lépe než ten, který nepracuje nebo se práci
vyhýbá.
Nedílnou součást pomoci v hmotné nouzi
tvoří sociální práce s klienty. Kromě Úřadu práce
České republiky některé úkoly vykonávají
i obecní úřady, jež mají blíže k občanům,
a mohou tak v rámci sociální práce efektivněji
reagovat na jejich problémy. Dávkami, kterými
se řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou: příspěvek

na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná
okamžitá pomoc.
Rok
Pomoc v hmotné nouzi objem v Kč
2012
13 126
52 935 254
2013
15 845
59 896 636
2014
18 401
70 146 189
2015
17 384
67 191 639
I. pol. 2016
7 608
29 751 709
Pozn.: Finanční prostředky vyplacené Úřadem
práce ČR – Krajskou pobočkou v Příbrami, Kontaktním pracovištěm Příbram.
Uvádíme pouze zjednodušený výčet nepojistných dávek. Přesné podmínky nároku
naleznete v právních předpisech. Řízení o přiznání dávek začíná na základě písemné žádosti
podané na předepsaném formuláři. Ty jsou,
včetně potřebných příloh, k dispozici v tištěné
podobě na všech pobočkách Úřadu práce České
republiky a v elektronické podobě na internetové adrese portal.mpsv.cz/forms.

Pracovníci Krajské pobočky Úřadu práce České republiky jsou povinni pomoci s vyplněním
žádosti, informovat o podmínkách nároku
a vždy žádost přijmout. Pouze na jejím základě
a po zhodnocení plnění podmínek dochází
k rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání příslušné dávky.
S Renata Malichová
Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Příbrami
Dávky vyplacené kontaktním pracovištěm
Příbram za rok 2015

23 %

17 %

60 %

■ hmotná nouze
■ státní sociální
podpora
■ dávky pro osoby
se zdravotním
postižením

Prostupné zaměstnávání pomáhá lidem,
kteří jsou dlouho bez práce
Nezaměstnanost je problémem doby a česká města k němu přistupují různě. V Příbrami jsme se začali této problematice
intenzivně věnovat a zkoušíme nastavit systém, který by pomohl začlenit především dlouhodobě nezaměstnané zpět do
pracovního procesu.

Vysoké částky státní podpory směřují zejména do bydlení.

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA
Podle zákona o státní sociální podpoře (č.
117/1995 Sb.) poskytuje stát několik typů
dávek – přídavek na dítě, rodičovský příspěvek,
příspěvek na bydlení, porodné a pohřebné.
Nárok na tyto dávky (SSP) má pouze fyzická
osoba, jestliže ona a s ní společně posuzované
osoby jsou hlášeny k trvalému pobytu (občané)
nebo mají trvalý pobyt (cizinci) na území ČR
a mají zde bydliště. Cizinci bez trvalého pobytu
se stávají tzv. oprávněnými osobami po roce
ode dne hlášení k pobytu. Do okruhu oprávněných osob spadají také občané EU.
Rok
Státní sociální podpora
2012
72 938
2013
73 920
2014
72 491
2015
76 210
I. pol. 2016
36 608

objem v Kč
368 125 224
388 957 588
228 103 801
230 849 303
113 655 142

Pozn.: Finanční prostředky vyplacené Úřadem
práce ČR – Krajskou pobočkou v Příbrami, Kontaktním pracovištěm Příbram.
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Ilustrační foto: Stanislav D. Břeň

DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM
Zákon č. 329/2011 Sb. upravuje poskytování
peněžitých dávek osobám se zdravotním postižením určených ke zmírnění sociálních důsledků jejich zdravotního postižení a k podpoře
jejich sociálního začleňování. Dále upravuje
průkaz osoby se zdravotním postižením
a některé nároky a benefity, které z něj vyplývají, a rovněž upravuje podmínky nároku na
příspěvek na zvláštní pomůcku.
PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
Příspěvek na péči může čerpat člověk závislý
na pomoci jiné fyzické osoby a je upraven zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Příspěvek má pomoci zajistit sociální služby
nebo jiné formy pomoci podle uvedeného zákona při zvládání základních životních potřeb.
Z příspěvku si lidé hradí pomoc, kterou jim
může poskytovat buď osoba blízká, asistent
sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

VÝŠE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI OD 1. SRPNA 2016
Pro osoby do 18 let věku za kalendářní měsíc
– 3300 Kč, stupeň I (lehká závislost)
– 6600 Kč, stupeň II (středně těžká závislost)
– 9900 Kč, stupeň III (těžká závislost)
– 13200 Kč, stupeň IV (úplná závislost)
Pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc
– 880 Kč, stupeň I (lehká závislost)
– 4400 Kč, stupeň II (středně těžká závislost)
– 8800 Kč, stupeň III (těžká závislost)
– 13200 Kč, stupeň IV (úplná závislost)
Rok
2012
2013
2014
2015
I. pol. 2016

Dávky osobám
objem v Kč
se zdr. postižením
26 517
65 821 320
30 265
73 116 464
30 765
79 484 915
32 198
88 368 418
16 571
45 901 622

Pozn.: Finanční prostředky vyplacené Úřadem
práce ČR – Krajskou pobočkou v Příbrami, Kontaktním pracovištěm Příbram.

Většina lidí, se kterými sociální odbor městského úřadu a Centrum sociálních a zdravotních
služeb pracují, jsou dlouhodobě nezaměstnaní.
Tito lidé již ztratili pracovní návyky a zapojit je
zpět do pracovního procesu představuje velký
problém. Zde je na místě uplatnit systém tzv.
prostupného zaměstnávání, který si klade za
cíl, aby si člověk nově osvojil pracovní návyky.

bývá možnost získání sociálního bytu. Samozřejmě za podmínek, kdy rodina pravidelně
splácí dluhy, rodiče chodí do zaměstnání a spolupracují se sociální pracovnicí. V tomto případě
trval proces přípravy rodiny přibližně jeden rok.
Nyní žijí v bytě, jejich životní standard se zvýšil,
děti prospívají ve škole a manžel je v práci spokojen.

FIRMA NANEČISTO
K tomu účelu vznikla v Příbrami tzv. sociální
firma, která s klienty pracuje po dobu 3–6 měsíců, snaží se o jejich aktivizaci a motivaci. V případě, že klient „vydrží“, vstupuje do dalšího
stupně a pod dohledem sociálního pracovníka
začne pracovat v nějaké pomocné profesi
a postupně může získat i trvalý pracovní poměr.
Určité možnosti v motivaci sociálně slabších
rodin však má i město. Zkusme si takový případ
popsat na následujícím příkladu. Rodina žije
dlouhodobě v azylové domě. Žena je na mateřské dovolené, manžel dlouhodobě nezaměstnaný a mají tři děti. Dávkový systém nám moc
nenahrává, protože rodina po ekonomické
stránce netrpí. Přesto ji tíží dluhy, které nesplácí, protože neumí hospodařit.

UMĚT PŘIJMOUT POMOC
Ne vždy se podaří dosáhnout takového úspěchu. Existují i rodiny či jednotlivci, kteří nepřijmou podanou ruku, a práce s nimi bývá o to
náročnější. Je to škoda. Příbram dnes dokáže
řešit problémy občanů koncepčně a ke každému
přistupuje se znalostí individuální situace. Velmi si vážím spolupráce zejména s úřadem práce,
centrem sociálních a zdravotních služeb i sociálním odborem města. Pracují zde profesionálové, kteří svou práci berou jako poslání.
Každý čelí jiným potížím – ztráta bydlení či
zaměstnání, dluhy apod. V současnosti nastavený systém umožňuje postupně odstranit
téměř jakýkoliv problém. Chybuje každý, jsme
přeci jen lidé, tak si zkusme pomáhat.

KROK ZA KROKEM
První krok představovalo nastavení splátkového kalendáře, na který rodina přistoupila. Ve
spolupráci s Úřadem práce ČR byla manželovi
nabídnuta možnost rekvalifikačního kurzu a on
později získal i zaměstnání u stavební firmy.
Velkým motivátorem v takových případech

S Alena Ženíšková
místostarostka města

Když dávky tvoří většinu příjmu
Přinášíme příklad jedné společné domácnosti z Příbrami, která pobírá tzv. sociální
dávky. Jména jsou změněna, ostatní skutečnosti zůstávají zachovány.
Jana Nováková pobírá rodičovský příspěvek ve výši 3800 Kč a dále přídavky na děti
– 3 x 610 Kč a 2 x 500 Kč. Jan Novotný
dokládal za poslední dva měsíce příjem
8520 korun, jinak si vydělá něco kolem
11000 Kč.
Příspěvek na živobytí:
Srpen: 7055 Kč
Červenec: 5835 Kč
Červen: 2948 Kč
Doplatek na bydlení:
Srpen: 2736 Kč
Červenec: 2213 Kč
Červen: 976 Kč
Mimořádná okamžitá pomoc:
Září: 1000 Kč na školní potřeby
Celková suma, kterou má rodina k dispozici: 24 941 Kč
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PŘÍBRAMSKÉ FIRMY

Zásobník plynu Háje skladuje
plyn téměř dvacet let
Podzemní zásobník plynu Háje patří společnosti innogy Gas Storage. Jak již mnozí z vás mohli zjistit ze známé televizní reklamy
s Jarmilem a mnoha jiných, společnost RWE se od 1. října 2016 přejmenovala na innogy a v rámci této změny se změnil i název naší
společnosti na innogy Gas Storage.

Zásobník na Hájích.

innogy Gas Storage v současné době provozuje na území České republiky šest podzemních zásobníků plynu. Pět moravských
zásobníků (Třanovice, Štramberk, Lobodice,
Dolní Dunajovice a Tvrdonice) je porézního
typu, kdy se k uskladnění plynu využívá
porézních vrstev uložených mezi vrstvami
nepropustnými. Porézní vrstvy jsou zejména
písčité a jílopísčité vrstvy se strukturou, kterou
lze přirovnat k houbě. Tyto zásobníky slouží
jako sezónní, tj. nedovolují rychle střídat
režim těžby a vtláčení plynu, naopak zásobník
Háje z důvodu jeho odlišného skladovacího
prostoru umožňuje velice operativně tyto režimy měnit. V sedmdesátých letech minulého
století vznikl požadavek na řešení vykrývání
odběrových špiček plynu, zejména v Praze
a Středočeském kraji. Jako první byl zpracován
projekt na zkapalňovací stanici zemního plynu, následně se uvažovalo o vybudování
kaverny v opuštěném dole. Oba tyto projekty,
ale vykazovaly nedostatky a byly příliš nákladné, proto bylo přijato řešení vybudovat nový
skladovací prostor – kavernu.
PROČ SE BUDUJÍ A K ČEMU SLOUŽÍ
ZÁSOBNÍKY PLYNU?
Původním důvodem bylo hlavně nerovnoměrné rozložení těžby a spotřeby zemního
plynu v letních a zimních měsících. V letních
měsících těžba plynu převyšovala spotřebu
a v zimním období naopak přepravní a těžební
kapacity plynovodů a ložisek byly nedostatečné. V současné době se přepravní kapacita
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Foto: innogy Gas Storage

plynu zvýšila vybudováním nových plynovodů a rozvojem lodní přepravy zkapalněného
zemního plynu (LNG), těžební kapacita se zvýšila nalezením a využíváním nových zdrojů
zemního plynu (nová naleziště, břidlicový
plyn atd.). Všechny tyto změny však stále
nedokáží jednoznačně nahradit sezónní rozdíly ve spotřebě a těžbě a zároveň mohou vznikat plánované i neplánované výpadky
přepravy viz např. Ukrajinská plynová krize
v 2009 atd. Aby se tyto problémy neprojevily
u spotřebitelů, jsou právě využívány zásobníky plynu.
Z HISTORIE
Po rozhodnutí vybudovat nový zásobník
plynu ve Středočeském kraji v 70. letech min.
století bylo zahájeno hledání vhodné lokality.
Touto činností byly pověřeny Český geologický ústav ve spolupráci s Českým báňským úřadem. Zkoumaly se geologické struktury
v okolí Stříbra a Zlatých Hor, ale tato místa
nevyhovovala z důvodu geologického i velké
vzdálenosti od Prahy. Nakonec se průzkumné
práce soustředily do oblasti příbramského
rudného revíru nalézajícího se cca 70 km jihozápadně od Prahy. Následně v této lokalitě
byly vyraženy dvě pokusné kaverny v revíru
šachet Bohutín a Milín z důvodu potvrzení
vhodnosti lokality a těsnosti žulového masivu. Tyto předpoklady se potvrdily při zkouškách a komise odborníků tuto lokalitu
doporučila. V roce 1990 začalo docházet
k útlumu těžby uranové rudy na Příbramsku

a postupnému uzavírání jednotlivých šachet
a revírů. V roce 1992 rozhodl Český plynárenský podnik (Transgas, odštěpný závod)
o výstavbě kavernového zásobníku plynu
Háje. Pro výstavbu byla nakonec vybrána
šachta č. 16 v lokalitě obce Háje.
Stavba podzemní části zásobníku navázala
na báňské práce provedené v průzkumné etapě. Výstavbou byla pověřena společnost
DIAMO a k ražbě se využily letité zkušenosti
místních horníků. Práce v podzemí byly ukončeny v roce 1997 a následně byla dokončena
i nadzemní část zásobníku. První plyn byl
vpuštěn do podzemí v červenci 1998.

PODZEMNÍ ČÁST
Skladovací část zásobníku se nachází v granodioritovém masivu středočeského plutonu.
Jedná se granodiorit blatenského typu.
Skladovací prostor pro zemní plyn byl
vytvořen vyražením soustavy chodeb o celkové délce přibližně 45 km s profilem 12 až
15 m 2 . Tyto chodby si můžeme přirovnat
k profilu chodeb pražského metra. Ražba se
prováděla z 25. patra šachty č. 16 a v hloubce
950 až 960 m pod zemským povrchem byl
vytvořen skladovací komplex o vodním objemu 620 500 m3. Vyražené chodby byly ponechány bez povrchové úpravy, pouze
v místech, kde byla hornina silně rozvolněna
a hrozilo zavalení chodby, byly postaveny
výztuže. Místa s průsaky vody puklinami ve
skalním masivu byla dotěsněna injektáží.
Vytěžená hornina byla skladována na odvalu
č. 16 a následně zpracována pro stavební
účely.
Důležitou částí spodní stavby je tlaková uzávěra uzavírající dva dopravní překopy, které
zajišťovaly přístup do skladovacího prostoru
zásobníku. Tlaková uzávěra sestává ze čtyř
tlakových zátek, na každém překopu dvě.
Tělesa tlakových zátek byla vybudována technologií stříkaného drátkobetonu. Každá tlaková zátka je betonové těleso o celkové
mocnosti 10 m. Tlaková uzávěra je vlastně
takový „špunt“ zásobníku. Uzavírá zásobník
a odděluje ho od bývalého uranového revíru.
Do prostoru mezi tlakovými zátkami je napojen mezizátkový vrt, přes který je do mezizátkového prostoru doplňována voda a udržován
přetlak oproti tlaku plynu ve skladovacím prostoru.
Druhým technologickým vrtem je odvodňovací vrt, který je zaveden do nejnižšího místa v zásobníku, do kterého jsou vyspádovány
všechny chodby. Pro shromáždění vody je
v tomto místě vybudována jímka. Vrt je
vystrojen pažnicí, čerpacími trubkami a ejektorovým čerpadlem.
Podzemní skladovací prostor pro zemní
plyn je povrchovou technologií spojen pěti
těžebně-vtláčecími vrty, které slouží jak pro
vtláčení, tak pro těžbu zemního plynu do
a ze skladovacího prostoru.

Systém chodeb a tlakové uzávěry

Schéma PZP Háje

NADZEMNÍ ČÁST
V areálu nadzemní části zásobníku jsou
umístěna zařízení, která se podílejí na úpravě
a transportu plynu. Plyn je do areálu zásobníku
přiveden plynovodem DN 500 dlouhým přibližně 55 km, který je u Zvěstova napojen na
plynovod Veselí nad Lužnicí – Praha. Plyn je
nejprve veden přes filtr-separátory, kde se

1. skautský oddíl Višňová

zachycují mechanické a kapalné nečistoty.
Vyčištěný plyn je možno dodávat přes předávací stanice do distribučních plynovodů,
které jsou vedeny směrem na Příbram a Kasejovice anebo přes další technologické zařízení
do skladovacího prostoru.
Výstavba povrchové/nadzemní části zásobníku byla zahájena v lednu roku 1996. V lednu
1998 byl do areálu zásobníku vpuštěn zemní
plyn a následně proběhly individuální a komplexní zkoušky plynových zařízení a tlakové
uzávěry. Do podzemního uskladňovacího prostoru byl zemní plyn vpuštěn 14. července
1998. Úvodní plnění bylo ukončeno při dosažení ložiskového tlaku 4,5 MPa. Další zvyšování tlaku uskladněného plynu se provádělo
postupnými kroky, vždy na základě vyhodnocení chování horninového masivu a tlakové
uzávěry a v počátku také podle stoupání hladiny vody v zatápěném dolu. V současné době
je zásobník provozován na tlakové úrovni
12,0 MPa.

PZP Háje se řadí k moderním
podnikům v příbramském
regionu.

Ovládání a řízení chodu zásobníku je prováděno z operátorského pracoviště na velínu.
Požadavky na jednotlivé provozní stavy „těžba“ nebo „vtláčení“ plynu přicházejí z centrálního dispečinku innogy Gas Storage, který
o nich rozhoduje na základě požadavků
našich zákazníků (obchodníci s plynem) a na
základě provozní situace. Provoz a řízení PZP
(podzemní zásobník plynu) je také nutné
koordinovat s centrálním dispečinkem přepravní soustavy, kterou vlastní společnost
Net4Gas.

nometrická síť. Sedm monitorovacích stanic
rozmístěných v okolí a nad skladovacím prostorem umožňuje registraci seizmických dějů.
Plynometrická síť monitoruje obsah metanu
v půdních vrstvách. V roce 2009 byly vybudovány 4 nové hlubinné monitorovací vrty
z důvodu sledování stavu a chování podzemní
vody. Do dvou z nich byly osazeny seizmické
geofony pro zpřesnění měření a rozšíření
seizmické sítě. V roce 2013 byly těžebně-vtláčecí vrty doplněny podpovrchovými
a povrchovými bezpečnostními ventily, které
mají sloužit k bezpečnému uzavření a oddělení podzemní části zásobníku v případě havárie (např. pád letadla), popř. úmyslného
poškození (např. teroristický útok). Technologické objekty jsou vybaveny elektronickou
požární signalizací (EPS), plynodetekčním
systémem (PDS) a stabilním hasicím zařízením (SHZ), které jsou pravidelně udržovány
a modernizovány.
REGIONÁLNÍ PODPORA
A GRANTOVÝ PROGRAM
Taktéž nám není lhostejné naše okolí, které
se snažíme podporovat prostřednictvím grantových a sponzorských projektů. Za zmínění
stojí zejména podpora Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje – Příbram
a sponzorství oslav 800 let města Příbram.
Grantový program je ale také zaměřen na menší subjekty v regionu. Můžeme se pochlubit
podporou např. 1. skautského oddílu Višňová
v letošním roce a podporou dalších subjektů
v okolních vesnicích Háje, Konětopy, Buk,
Milín, základní a střední školy v obcích Milín
a Příbram.
Na závěr je možné konstatovat, že PZP Háje
se řadí k moderním podnikům v příbramském
regionu. Tento zásobník patří mezi světový
unikát z důvodu uměle vytvořeného skladovacího prostoru v žulovém masivu a velikosti
přetlaku skladovaného plynu.
Pro více informací můžete navštívit naše
web. stránky na adrese: www.innogy-gasstorage.cz.
S innogy Gas Storage

ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI
Již při výstavbě byla v oblasti podzemního
zásobníku budována lokální seizmická a ply-
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ZÁBAVA

800 LET

Advent doprovodí trvalé vánoční trhy

Šalmaj, na kterou se bude dlouho vzpomínat

Horký punč, vánoční melodie a slavnostní atmosféra. I když zima o sobě ještě nedala pořádně znát, nejkouzelnější období roku
už pomalu klepe na dveře. Také už cítíte vůni skořice, svařeného vína a pražených ořechů? Vybavujete si tu příjemnou
předvánoční atmosféru plnou očekávání? Tradiční Vánoce mají pochopitelně svůj rozměr náboženský a duchovní, ale také
společenský a kulturní. S tím souvisí i konání trvalých vánočních trhů, které město Příbram zažije letos vůbec poprvé.

Víkend 9. a 10. září patřil Příbramské svatohorské šalmaji. Aby se na letošní ročník jen tak nezapomnělo, konala se při příležitosti
800. výročí města rovnou dva dny. Podle organizátorů se jen v sobotu na Svaté Hoře sešlo přibližně 3000 lidí. Výtěžek ze
symbolického vstupného dosáhl téměř 170.000 korun a byl rozdělen mezi Dětskou léčebnu v Bukovanech, Klub Demka a Svatou
Horu. O víkendu se konaly také Běh hasičů do Svatohorských schodů nebo Den železnice v Příbrami, který se nesl ve znamení
140. výročí provozu trati Zdice – Protivín.

Když se začalo jednat o tom, na jakém místě
v Příbrami otevřít trvalé vánoční trhy, volba
padla na náměstí 17. listopadu. „Náměstí bylo
dlouhodobě opomíjeno. V letošním roce se ale na
tomto místě konalo mnoho kulturních akcí
a jejich návštěvnost napověděla, že prostor je
mezi lidmi oblíbený,“ zdůvodnil výběr příbram-

ský starosta Jindřich Vařeka a dodal: „Chceme
přenést vánoční atmosféru doslova do celého
města.“
Trhy kolem velkého nasvíceného vánočního
stromu budou mít co nabídnout. Začnou v neděli 27. listopadu. Prodejní stánky budou vánočně
ozdobeny a nasvíceny, v prodeji bude tradiční

vánoční sortiment – drobné originální dárky,
ozdoby na stromeček, řemeslné výrobky a chybět nebude ani horký punč, svařené víno a dobroty všeho druhu. „Vánoční trhy se v takovém
rozsahu v Příbrami nikdy nekonaly, proto doufáme, že tato premiéra naladí návštěvníky na tu
správnou a inspirativní vánoční atmosféru,“
doufá místostarostka města Příbram Alena
Ženíšková. „Nezapomněli jsme ani na zábavu,
každou adventní neděli se na pódiu na náměstí
odehraje rozmanitý program živých hudebních
vystoupení,“ doplnila.
Zahájení adventu se uskuteční v sobotu
26. listopadu tradičně na náměstí T. G. Masaryka v centru města. Dochází k významné změně oproti minulosti, kdy se konání slavnostní
události přesouvá ze čtvrtka na sobotu. Program
je koncipován tak, aby si ho diváci mohli užít
v poklidu, jak se k adventu sluší a patří. „Stejně
jako každý rok, tak i letos Příbram přivítá adventní čas slavnostním rozsvícením vánočního stromu
a zapálením první svíce na adventním věnci,“
přiblížil místostarosta Příbrami Václav Švenda
s doplněním, že diváci se mají rozhodně na co
těšit. „Snad mohu prozradit již teď, že vystoupí
hudební skupina Ginevra, příbramské školy se
svým programem a v průběhu zábavného programu budou moci diváci zhlédnout i videomapping,“ sdělil místostarosta. Samozřejmostí
budou stánky s občerstvením a tradičním
vánočním zbožím. Po celý zbytek adventu
budou moci Příbramští navštívit už zmiňované
stálé trhy na náměstí 17. listopadu.

Do všeobecného veselí se zapojili také starosta Jindřich
Vařeka (vpravo) a místostarosta Václav Švenda. Zde
při oblékání drátěné košile.

Lidé města Příbram se vydali tradičním průvodem na Svatou Horu. Nechyběly historické i méně historické kostýmy.
Loňská rekonstrukce neumožňovala nejen pořádání
Šalmaje, ale také Běh hasičů do Svatohorských schodů.
Letos si to účastníci vynahradili. Na start se postavilo
téměř sedm desítek dvojic hasičů a hasiček. Výsledky
najdete na www.sv-schody.cz.

S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

Nebudou chybět ani čerti a ohňostroj
Zahájení adventu i jeho průběh se ponese
v poklidném a tradičním duchu. Prvního prosince ale čeká výjimka zejména příznivce jiné
tradice – čertovské. Průvod démonických masek
Krampusů, jehož zvyk ze sousedního Rakouska
převzala v posledních letech i některá česká
města, se v Příbrami uskuteční poprvé. Chystá
se ohňostroj a koncert, na kterém zazní písně
legendární skupiny AC/DC v podání neméně
legendární příbramské kapely Špejbl’s Helprs.
„Ulice Osvobození, kterou projde na šest desítek
Krampusů, bude ozvučena tak, aby se tento prosincový podvečer pro každého stal nezapomenutelným zážitkem,“ uvedla místostarostka Alena
Ženíšková. Show bude komentovaná a u pódia
před aquaparkem bude velká obrazovka pro ty,
kteří se nedostanou tak blízko, aby dobře viděli.
Před šestou hodinou se nad hlavami diváků roz-
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září ohňostroj vystřelený ze střechy aquaparku
a od 18.00 vystoupí zmiňovaní Špejbl’s Helprs.
Po celou dobu akce budou před plaveckým
bazénem v provozu stánky s občerstvením
a teplými nápoji. „Ohňostroj bude dobře viditelný

i od kina nebo od gymnázia. Pro rodiny s malými
dětmi, které by se průvodu Krampusů mohly bát,
jsou tato místa vhodná právě k jeho sledování,“
doporučuje starosta Jindřich Vařeka.

Fascinující videomapping přiblížil historii města. Po
setmění se promítalo na stěnu kostela sv. Jakuba staršího na náměstí T. G. Masaryka.

Předvánoční program
26. 11.:
27. 11.:

1. 12.:

zahájení adventu na náměstí
T. G. Masaryka
otevření vánočních trhů na
náměstí 17. listopadu, které
budou trvat až do Vánoc
Krampus show

Detailní program s časovým harmonogramem najdete v listopadovém Kahanu

Po loňské rekonstrukci Svatá Hora „prokoukla“, a tak si ji někteří hosté, kteří do Příbrami přijeli na obnovenou
Šalmaj, mohli prohlédnout v celé její kráse.

S Stanislav D. Břeň
Foto: Pavlína Svodová
Více snímků na:
Facebook/mestskyuradpribram

Letošní ročník Šalmaje přenášela do celého světa televize příbramských gymnazistů GymTV.
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MODERNIZACE

Lidé chtějí zážitkový bazén, více toboganů
a skluzavek
Příbramský aquapark projde zásadní rekonstrukcí. Před prázdninami schválilo příbramské zastupitelstvo záměr rekonstruovat
celý komplex plaveckého bazénu. Současně s tím radnice vyzvala občany ke spolupráci na řešení jeho budoucí podoby.

CO VÁS NEJVÍCE LÁKÁ PŘI NÁVŠTĚVĚ
AQUAPARKU MIMO PŘÍBRAM?
Širší nabídka vodních atrakcí

61 %

CO BY MĚL NABÍDNOUT NOVÝ AQUAPARK?
Vnitřní prostory

Větší čistota prostředí a vody

31 %

Zážitkový bazén

70 %

Wellness a saunový svět

26 %

Více toboganů a skluzavek

54 %

Různorodou nabídku saun a parních kabin

35 %

Zónu pro odpočinek s lehátky

33 %

Dětský bazén se skluzavkou a brouzdaliště

31 %

Občerstvení v „mokré“ části bazénu

29 %

Nabídka pro malé děti – dětský bazén
doplnění kapacit – například skříňky, sprchy či
toalety, které scházejí zejména ve venkovní části,“
uvádějí autoři vyhodnocení ankety z obecně
Něco jiného
8%
prospěšné společnosti Agora Central Europe.
Lidé akceptují celkovou uzavírku plaveckého
bazénu a přibližně po roce očekávají otevření
kého zařízení je pro respondenty nevyhovující
se všemi prvky zvyšujícími uživatelský komfort.
a mezi hlavními problémy označili zejména
Se současným stavem jsou lidé nespokojeni,
celkový stav zařízení (neatraktivnost, techa to z více než 70 %. Jako nejpalčivější problém
nické zařízení, čistota, teplota vody). Lidé,
byla označena nízká atraktivita zařízení. „Tenkteří se účastnili ankety, patří mezi časté
to velmi obecně formulovaný problém do jisté
návštěvníky jiných plaveckých komplexů. Za
míry zahrnuje další konkrétně jmenované probzajímavost stojí zjištění, že jsou ochotni věnolémy, mezi které patří zejména špatný technický
vat cestování do jiných
stav, nedostatečná teplota
aquaparků poměrně dost
v bazénech a vířivkách,
času, finančních prostředproblémy s čistotou a nízká
ků i energie.
nabídka služeb pro děti,“
Zásadní proměnou by
uvádějí autoři vyhodnocepodle účastníků ankety
ní. Respondenti si také
měly projít atrakce, jako
většinově přáli využít projsou skluzavky, tobogany
story současného snack
procent
nebo wellness zařízení.
baru pro rozšíření nabídky
„Nutno podotknout, že
aquaparku.
respondentů ankety
předpokladem vytvoření
upřednostňuje
prostředí pro volnočasové
celkovou
uzavírku
využití aquaparku je primárně kvalitní základní
a komplexní rekonstrukci.
zázemí. Kromě odstranění
současných problémů také
a brouzdaliště

22 %

78

Děti v bazénu.

Foto: shutterstock

JAK NYNÍ VYUŽÍVÁTE AQUAPARK?
Vnitřní bazén 25 metrů

64 %

Parní kabina a vířivky

37 %

Tobogany

27 %

Letní koupaliště

17 %

Dětský bazén a brouzdaliště

14 %

Sauna

7%

Snack Bar

3%
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Přestavba aquaparku představuje pro Příbram jeden z největších stavebních projektů
v novodobé historii. „Jako představitelé města
věnujeme modernizaci aquaparku velkou
pozornost. Bavíme se o projektu za stamiliony
korun,“ uvedl příbramský starosta Jindřich
Vařeka při veřejné debatě, která se k přestavbě
aquaparku uskutečnila 7. září. Na setkání byla
představena prvotní studie a ekonomicko-provozní analýza, kterou si město nechalo zpracovat. Rovněž byl nastíněn i předběžný
harmonogram prací.
Podkladové materiály pro debatu vycházely
mj. z výsledků ankety mezi občany. Také čtenáři Kahanu mohli v minulosti najít dotazník
a do konce letošního srpna jej vyplnit i na
internetových stránkách. Rekonstrukce aquaparku budí ve veřejnosti velký zájem, o čemž
svědčí vysoká účast v anketě, kterou vyplnilo
1663 obyvatel. Podle toho, co o sobě do dotazníků prozradili, velkou část tvořily mladší ročníky, zejména pak rodiče s dětmi.

STAV NEVYHOVUJE SOUČASNÝM NÁROKŮM
Z ankety vyplynulo několik zásadních zjištění. Překvapivě velké procento lidí jezdí do
aquaparku autem. Současná podoba plavec-

Chcete vědět
více
o přestavbě
příbramského
aquaparku?

ZÁŽITKOVÝ BAZÉN JAKO HLAVNÍ PŘÁNÍ
ÚČASTNÍKŮ ANKETY
Podle občanů, kteří se ankety účastnili,
v příbramském plaveckém bazénu chybí nejvíce zážitkový bazén s jeskyní, hydromasážními lavicemi, skluzavkami nebo chrliči vody.
Dále by si přáli bohatší nabídku skluzavek
a toboganů a více lehátek a míst k odpočinku
během návštěvy zařízení. Zlepšit by se měla
nabídka vodních atrakcí, kvalita vybavení (šatní skříňky, sprchy) a zóna wellness. Chybí
různorodá nabídka saun a parních kabin.
V anketě se ale projevil i ryze pragmatický
pohled – vedle atrakcí je důležité vybavit prostor základním zázemím (šatny, toalety).
ZA VODNÍMI RADOVÁNKAMI
JSOU PŘÍBRAMŠTÍ OCHOTNI JET DALEKO
Výsledky ankety ukazují, že autory uvedených výtek i přání jsou veskrze „kvalifikovaní“
uživatelé plaveckých zařízení. Přibližně 83 %
účastníků ankety uvedlo, že navštěvuje také
jiné aquaparky, a lze tedy předpokládat, že
mají poměrně dobrou orientaci v tom, jak jsou
vybavena podobná zařízení v jiných městech.
Mimo Příbram navštěvují nejvíce Čestlice
a Beroun, dále pražské bazény a v menším počtu případů Horažďovice. Příbramští milovníci
vodních atrakcí jsou ale ochotni urazit za
„svým“ aquaparkem i dlouhou cestu – mezi
navštěvovanými lokalitami byly uváděny
Liberec nebo zahraniční města. Kromě jiného
má zamýšlená rozsáhlá rekonstrukce ambici
získat tyto návštěvníky zpět pro příbramský
aquapark.
S Stanislav D. Břeň

Podívejte se na záznam veřejné
diskuse na adrese:

youtu.be/hT0EKEDCeN4

Na začátku září lidé diskutovali o tom, jak by mohl vypadat příbramský aquapark do budoucna.
Foto: Pavlína Svobodová
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BRDY

Brdy v roce jedna
Střední Brdy za sebou mají první turistickou sezonu od chvíle, kdy se na začátku letošního roku otevřely veřejnosti.
V lokalitě stále pokračují práce na budování návštěvnické infrastruktury, první letní sezona však podle lesníků Vojenských lesů
a statků ukázala, že se nenaplňují katastroﬁcké předpovědi o důsledcích, jež otevření bývalého vojenského prostoru turistům
bude pro místní přírodu mít.

Plocha Brda.

Na rozvoji infrastruktury v bývalém vojenském újezdu se společně podílejí ochranáři
z CHKO Brdy, Vojenské lesy a statky jako správce tohoto území a samozřejmě také místní
samospráva. V tomto textu si dovolíme informovat o aktualitách, které jsou v gesci státního
lesnického podniku. První z nich je právě
dokončovaný Interpretační plán pro CHKO
Brdy. Ten nechaly VLS zpracovat ve spolupráci
s AOPK a okolními obcemi.
Dokument komplexně stanoví strategii, jak
usměrňovat na Brdech turistický ruch, aby byl
šetrný k okolní přírodě. Mimo jiné stanoví
i témata jednotlivých tras, o kterých návštěvníci
budou informování v turistických průvodcích,
informačními panely na trase i dalšími prvky.
Na brdských trasách by tak měl být zaveden jednotný informační systém s jednotným vzhledem. Interpretační plán byl na začátku září

Katastrofické scénáře o tom,
jaké fatální důsledky
bude mít zpřístupnění
lokality pro místní přírodu,
se nenaplnily.
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Foto: VLS

projednán s obcemi a nyní se finalizuje jeho
konečná verze.
ODSTAVNÁ PARKOVIŠTĚ NA KOLVÍNĚ
Do brdské přírody budou návštěvníci moci
vstoupit hned z několika míst, kde budou fungovat odstavná parkoviště. Část z nich vzniká
v gesci místní samosprávy, další budují na svých
plochách VLS. Tím největším z nich bude
odstavné parkoviště na Kolvíně v areálu VLS
u Skořic. Odstavná plocha bude mít automatickou obsluhu pomocí závory na mince a nabídne
tři parkovací stání pro autobusy, 76 pro osobní
vozy a čtyři místa pro držitele průkazu ZTP.
Vznikne zde také posezení, sociální zázemí s WC
a stanice pro nabíjení elektrokol.
DŮM PŘÍRODY CHKO BRDY
Lovecký zámeček Tři trubky, který převzaly
VLS od Armády ČR po zrušení vojenského újezdu, se stane jedním z hlavních center turistického ruchu v Brdech. Předurčuje jej k tomu
strategická poloha v údolí Klabavy na cestě ze
Strašic do srdce Brd, ale také plán na vybudování Brdského domu přírody. Naučná expozice
o Brdech a jejich přírodě i historii by měla vzniknout v přilehlých budovách i pod širým nebem
v areálu, v samotném zámečku však na žádost
památkářů i dalších dotčených orgánů umístěna
nebude. V historickém objektu byl dokončen
stavebně-historický průzkum a měl by projít
citlivou rekonstrukcí. S ohledem na to, že již
delší dobu nebyl renovován, bude rozsah revitalizace poměrně velký, včetně vybavení novými technologiemi a rozvody energií.

BRDY A JEJICH NÁVŠTĚVNÍCI
Závěrem si dovolíme předložit pár poznatků
od našich lesníků o první turistické sezóně ve
středních Brdech po jejich otevření. Předně je
třeba říci, že se nenaplnily katastrofické scénáře
o tom, jaké fatální důsledky bude mít zpřístupnění lokality pro místní přírodu. V Brdech samozřejmě podstatně přibylo návštěvníků pěších
a cyklistů, a to zejména o víkendech. V prázdninových měsících zde byl zvýšený pohyb lidí
i ve všedních dnech. Hlavními turistickými
magnety jsou podle očekávání Padrťské rybníky, zámeček Tři trubky, bunkry na cílové ploše
Jordán, vrchol Toku, okolí Pilské vodní nádrže
a zřícenina hradu Valdek.
Nové turistické značení, které je vedeno
především dlouhými úseky po asfaltových
komunikacích, není zatím příliš využíváno.
Technické vymoženosti vedou lidi k tomu, že
se spíše orientují podle navigace v mobilních
telefonech. Nenaplnily se katastrofické předpovědi o tom, jak se lesy v CHKO stanou smetišti
po nepořádných turistech. Podle dosavadních
zkušeností lesníků VLS dojdou do hloubi lesů
lidé, kteří mají k přírodě vztah a nechtějí sobě
ani ostatním kazit dojem ponecháváním odpadků. Samozřejmě existují výjimky, ale ti slušnější
po nich odpadky sbírají. Největší nepořádek
v lese nastává vždy po houbařské invazi.

Větší problém dělali VLS
v letošním suchém létě
„ohníčkáři“.

Větší problém dělali VLS v letošním suchém
létě „ohníčkáři.“ Jen na území lesní správy
Obecnice museli letos lesníci volat hasiče k osmi
případům, i zde však nejde o dramatický nárůst
proti sedmi loňským událostem. Naštěstí se většinou podařilo najít zárodek požáru včas, takže
se vše obešlo beze škody. Většina návštěvníků
se k místní přírodě chová ohleduplně, což je
jistě pozitivní situační zpráva po hlavním letním
náporu v prvním roce otevření Brd.
S Jan Sotona, Václav Pernegr
Vojenské lesy a statky ČR

Pohodová vycházka do Brd
na Jahodovou horu
Podzimní Brdy mají velké kouzlo. Doporučujeme vám tedy procházku na Jahodovou horu. Nyní už vlivem zalesnění neumožňuje
výhled do kraje, ale z nedaleké skály se stále můžete kochat pohledem do okolí.
Délka, náročnost: 5 km, trasa vhodná pro
turisty, cyklisty (úsek asi 100 m nutno z kola
sesednout) i děti
Zajímavosti: Dnes skoro neznámá lokalita,
v dobách dávno minulých ale byla velmi oblíbeným cílem výletů; vysutý kamenný chodník;
nádherný rozhled z mohutné skály, která se
(nyní) osaměle tyčí na velké mýtině; průchod
velikou a strmou komínovou skalní průrvou;
Studánka Nad Vartou
DOPRAVNÍ SPOJENÍ:
Autobusem: Spoj Benešov – Sedlčany – Příbram – Plzeň (každý den vč. víkendů a svátků),
tam: z Příbrami autobusové nádraží Příbram
9.05, výstup Věšín-Brdy 9.40; zpět: Věšín-Brdy
13.56, Příbram 14.20.
Autem: Parkování u zastávky Věšín-Brdy je
velmi omezené, možnost parkovat v Bukové,
Koukalka (nebo přímo v Bukové na návsi) a trasu
tomu přizpůsobit
Ubytování a stravování: Věšín, penzion Jaro
(ubytování i stravování); Teslíny – občerstvení
Mapy: Mapa KČT 1:50 000; mapa CHKO Brdy,
4. vydání Geodézie On Line (1:25 000);
Mapy.cz – internetový portál
POPIS TRASY:
Ze zastávky Věšín-Ozdravovna Brdy popojdeme po silnici asi 250 metrů vzhůru, kde odbočuje vpravo udržovaná lesní cesta U Věšínské
boudy. Po této cestě mírným stoupáním vzhůru,
stále „rovně“ 1170 m. Kde se cesta dostane na
okraj mýtiny a začne klesat, z ní odbočíme po
pěšině vlevo asi 100 m po okraji vzrostlého lesa,
kde narazíme na další cestu, po které se vydáme
vpravo. To už jsme na hřebeni Jahodové hory.
Dorazíme na rozcestí se zelenou značkou a spolu
s ní vystoupíme na vrchol. Stejnou cestou zpět.
Máme za sebou asi 1,5 km cesty.
Můžeme vystoupit na další skálu, jen nepatrně nižší – o pár vzdušných metrů dál, od které
nás ale dělí dost příkrý sestup z vrcholu. Kdybychom na onu skálu chtěli vystoupit, mohli
bychom využít stále ještě dobře schůdného
vysutého chodníku, který sem zřejmě někdy za
první republiky nebo ještě dříve lidé zbudovali
pro pěknou vyhlídku do kraje. Dnes však odtud
není výhled žádný. Po zelené půjdeme asi
400 m na rozcestí Jahodová hora na Vartecké
lesní cestě. My Varteckou cestu jen překročíme

Trasa výletu (4,8 km)
Žlutá turistická značka
Zelená turistická značka
Zelená turistická značka
(bude teprve vyznačena)
LC Vartecká: Pojmenované lesní cesty
Místo s dalekým výhledem
Parkování: Možnost parkování.

a budeme pokračovat po travnaté lesní pěšině
ve směru hřebene k severovýchodu až na křižovatku, kde se dáme vpravo a budeme spolu
s hřebenem mírně klesat. Po dalších 300
metrech zahlédneme další skály – nejdřív vlevo
od nás, hned vzápětí vpravo, směrem do údolí
a před námi se otevře široká mýtina. Na ní vystupuje mohutný skalní suk. Od vrcholu skaliska,
který tvoří podlouhlý kamenný blok, se nám
otevře opravdu působivý rozhled.
Od rozhledu sejdeme přes mýtinu dolů 70 m
na JV. Tady narazíme na další skalní stupeň rozdělený komínovou průrvou. Tou se spustíme
dolů. Dál nás čeká cesta dolů dobře rozeznatelnou stezkou v suťovišti, pokrytém mechem,

borůvčím a už také vzrostlými stromy – až po
200 m narazíme na upravenou lesní cestu (LC
Masnice), po níž budeme klesat vpravo dolů.
Za okamžik se spojíme s Varteckou cestou
a po ní stálým klesáním dojdeme k závoře a za
ní na louky kolem hájovny Varta – a také na rozcestí s odpočívadlem, odkud nás až do zastávky
autobusu povede již vyznačená žlutá turistická
značka. Máme za sebou celkem 3,4 km. Žlutá
značka nás dovede až přímo na zastávku autobusu, na níž jsme vystoupili.
S Pavel Čámský
Městský úřad Příbram
Struktura a členění: Petr Piskač, MBA,
a portál ObjevBrdy.cz

GPS souřadnice klíčových míst:
Bod č.
1
2
3
4
5,7
6
8
9
10
11
12
13
13A
14
15
16
Bez č.*)

Název bodu, popis
Start, zastávka busu Věšín-Brdy
Křižovatka I/19 a LC U Věšínské boudy
Odbočka z lesní cesty na stezku
Odbočka na další cestu na hřebeni hory
Rozcestí se zelenou k vrcholu
Vrchol Jahodové hory (726 m)
Rozcestí Jahodová hora na Vartecké LC
Rozhled ze skály
Skalní průrva – komín, průchod
Rozcestí s LC Masnice
Rozcestí LC Masnice a LC Vartecká (zelená zn.)
Křižovatka Vartecké a U Věšín. boudy – odb. ke stud.
Studánka Nad Vartou
Rozcestí Varta (zelená a žlutá; dále po žluté)
Cíl, bus Věšín-Brdy
Parking Koukalka
Parking Buková-náves

Souřadnice
49.6190311N, 13.7910964E
49.6201947N, 13.7880694E
49.6264636N, 13.7965131E
49.6270683N, 13.7955367E
49.6285139N, 13.7963950E
49.6283819N, 13.7976608E
49.6310572N, 13.7994847E
49.6331386N, 13.8011372E
49.6326017N, 13.8017997E
49.6314725N, 13.8034464E
49.6311025N, 13.8028483E
49.6282611N, 13.8048761E
49.6285931N, 13.8021644E
49.6261642N, 13.8070969E
49.6190311N, 13.7910964E
49.6270431N, 13.8178364E
49.6275522N, 13.8230186E

*) Mimo mapu

9
8

6

5, 7
4

10
11
12
13A
13

3

14

16

2
1, 15
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BEZPEČNÁ PŘÍBRAM

REKONSTRUKCE

Příbram je opět méně krimi

Mladí „nadiktovali“,
jak by měl vypadat Novák

V jednom z příbramských klubů nedávno koncertovala kapela Znouzectnost a její frontman uvedl vystoupení tím, že přijíždějí
do města s nejvyšší kriminalitou. Ačkoliv zpěvák dokáže na koncertech vždy přijít se zajímavou perličkou z místa, kde kapela
aktuálně hraje, což svědčí o jeho přípravě i pohotovosti, tentokrát „přestřelil“. Příbram už nepatří mezi města, kde se hodně střílí,
přepadává nebo loupí. A poslední čísla tomu dávají za pravdu.
Když Kahan na začátku tohoto roku naposledy psal, že kriminalita v Příbrami je na nejnižší
úrovni za poslední léta, přišla hned několik dní
poté smršť vloupání. Takové série mají podle
policistů na svědomí většinou recividisté, kteří
se vracejí nepolepšení z výkonu trestu. Během
pár dnů jsou schopni způsobit velký počet trestných činů.
Policisté pak většinou už vědí, koho hledat.
Takový člověk se dostane opět do vězení, ale
jeho počínání dokáže „zamávat“ statistikami
kriminality. Navzdory popsanému případu celková kriminalita za prvních osm měsíců roku
opět poklesla.
Od ledna do srpna 2016 došlo v Příbrami
a okolí ke snížení kriminality o více než desetinu
v porovnání se stejným obdobím loňského roku.
Na Příbramsku lidé spáchali 1394 trestných
činů a objasněno bylo 608 případů (44 %, objasněnost vzrostla o 7 %).
„Velmi pozitivním jevem je to, že ubylo vloupání do vozidel, což byla nejčastější majetková
trestná činnost. V letošním roce bylo vykradeno
97 aut a jde o pokles o 18,5 procenta oproti loňsku. Přes 60 procent vykradených automobilů
bylo přímo v Příbrami,“ uvedla mluvčí příbram-

Auta stále nejlákavější

Ke konci srpna pokračoval rok 2016 v dobrém vývoji zhlediska kriminality vPříbrami.
Poměrně příznivý vývoj je ve sledovaném
období zaznamenán v oblasti majetkové
trestné činnosti, která stále tvoří více než
polovinu ze všech evidovaných trestných
činů. Značný pokles je patrný rovněž v celkovém počtu vloupání do různých objektů.
V těchto oblastech jsou objektem zájmu zlodějů zejména rodinné domy, obchody, restaurace a chatky. V zájmu pachatelů stále
zůstávají motorová vozidla, uvnitř kterých
majitelé bohužel nezřídka zanechávají i věci
nemalé hodnoty, které zloděje samozřejmě
lákají. Spolupráce mezi Policií ČR, Městskou
policií Příbram a městskou samosprávou
funguje na vysoké úrovni anadále usilujeme
o zlepšování bezpečnostní situace.
S Michal Volf
vedoucí obvodního oddělení
Policie ČR, Příbram

CELKOVÁ KRIMINALITA
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655

Závěrečná „selfie“ fotografie moderátorů besedy se žáky základních škol.

Foto: Pavlína Svobodová

Pozn.: Graf porovnává vždy stejné období roku, v tomto případě měsíce leden až srpen v letech 2006
až 2016.

ské policie Monika Schindlová. V roce 2007
bylo na Příbramsku od ledna do konce srpna
evidováno 823 vloupání do vozů, během deseti
let tak došlo ke snížení dokonce o 88 %.
Policisté i nadále varují před tím, aby lidé
ponechávali ve vozech drahé předměty, které
zbytečně lákají nenechavce. Pokud lidé vyslyší
tyto výzvy a pozitivní trend snižování kriminality bude pokračovat i nadále, je zjevné, že

napříště si Znouzectnost bude muset najít jiné
téma k oslovení svých fanoušků.
S Stanislav D. Břeň

KRÁDEŽE VĚCÍ Z AUTOMOBILŮ

Záznam z kamery MP Příbram – dva mladíci ničili
keře a lampu v Milínské ulici.

Vůbec poprvé zapojila Příbram do rozhodování teenagery, kteří tvoří jednu z hlavních
cílových skupin uživatelů areálu Nového rybníka. Smyslem průzkumu a následné besedy
s mládeží nebylo informovat o „nalinkovaném“
projektu, nýbrž zjistit nápady, představy
a nechat se inspirovat jejich úhlem pohledu.
„Je povzbuzující vidět, kolik mladých lidí se zapojilo do projektu a projevilo zájem o rozvoj místa,
kde žijí. Patří jim za to dík a ujišťuji, že nápady
nezapadnou a bude se s nimi dále pracovat,“
uvedla místostarostka Alena Ženíšková.
Okruhy dotazů směřovaly k Novému rybníku, skateparku a Junior klubu. Přibližně pětina
respondentů uvedla, že volný čas tráví nejčastěji na koupališti. Stejný počet mladých
hlasoval pro lokalitu kolem Fialova rybníku.
VÍCE HŘIŠŤ A BRUSLAŘSKÁ DRÁHA
Přání byla rozmanitá. Třicet procent hlasujících by chtělo hřiště pro sportovní aktivity
jako volejbal, nohejbal či basketbal. Stejný

Junior zůstane
i do budoucna
hudebním klubem.
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Zdroj: bezpecnapribram.cz

| 18 |

Více než dvě třetiny žáků příbramských základních a středních škol nejsou spokojeny se současným stavem areálu Nového
rybníka. Vadí zejména kvalita vybavení, nabídka služeb a nedostatečný pocit bezpečí. Tuto skutečnost odhalil průzkum,
kterého se na začátku září zúčastnilo více než 1450 respondentů ze všech základních a středních škol. Výsledky využije radnice
jako vodítko při plánování komplexní rekonstrukce.

podíl zpovídaných by instaloval další lampy
veřejného osvětlení. Více než čtvrtina hlasujících se vyslovila pro kvalitní toalety, 22 %
dotazovaných bylo pro vodní atrakce. Téměř
dvě pětiny účastníků průzkumu si přeje zřízení dráhy pro kolečkové brusle. Nadpoloviční
většina mladých chce zachovat současnou
funkci Junior klubu.
Zábavou prakticky výhradně pro mladé je
skatepark, ke kterému směřovala další část
otázek. Přibližně čtvrtina studentů by zde uvítala sektor pro úplné začátečníky, pětina hlasovala pro překážku nazývanou bazén a 15 %
by uvítalo tzv. pump track. Téměř čtvrtina
žáků nedokázala posoudit, jaké prvky by měl
přebudovaný skatepark obsahovat.
NOVÁK MLADÉ PŘITAHUJE
V úterý 20. září následovala v příbramském
divadle beseda se středoškolskými studenty
a žáky osmých a devátých tříd základních škol.
Ze setkání vzešly další zajímavé podněty.
Potvrdily se výsledky dotazníkového šetření,
že současný stav Nováku a jeho okolí náctiletým sice nevyhovuje, ale že tam přesto chodí
rádi. O tom, jak by zde chtěli trávit svůj čas,
mají poměrně jasné – a hlavně realizovatelné
– představy. Mnoho mladých zde sportuje,
přáli by si tedy například upravit běžeckou
trať kolem Nováku nebo hřiště na plážový
volejbal. Jiní se vyslovili pro legální plochy
pro graffiti, další touží po betonovém skateparku. Také se objevila myšlenka na vybudování zamykatelných boxů na věci pro běžce.
Některým by ke štěstí stačila pouze veřejná
wifi síť.

CO NA TO MĚSTO?
Výsledky průzkumu i besedy se promítnou
do studie, která navrhne konečné změny na
Novém rybníku. V tuto chvíli je plánována
nová písčitá pláž, úprava vodní nádrže, dětské
vodní hřiště, vybudování moderního sociálního zařízení a atraktivního občerstvení. Pracovat se bude také na hřišti pro míčové sporty.
Při přestavbě skateparku bude použita
moderní technologie litého betonu, která
umožní vytvořit hladký a trvanlivý povrch.
S podobnými hřišti se lze setkat v Berouně,
Kladně, Táboře nebo Sušici. Sportoviště bude
obsahovat prvky pro zkušené jezdce i pro úplné začátečníky. Koncept i provedení hřiště by
měly umožnit pořádat soutěže ve skateboardingu na celostátní úrovni.
Junior klub přijde o současný „lepivý koberec“, další zastaralé vybavení interiéru a získá
novou tvář i navenek. Přestaví se a rozšíří
sociální zařízení, upraví dispoziční členění
i venkovní terasa, ale funkce klubu zůstane –
podle přání mládeže – zachována.
S Zuzana Kučerová
Městský úřad Příbram

Diskutující žáci se nebáli vyjít s názory i na pódium.

Kdo se účastnil průzkumu
Průzkumu se zúčastnilo 47 % studentů
a žáků, kteří v Příbrami žijí od narození.
Druhou významně zastoupenou skupinu
tvořili ti, kteří do Příbrami dojíždějí za studiem. Nejvíce respondentů bylo ve věku
15–18 let (42 %) a 13–15 let (34 %). S možnostmi trávení volného času ve městě je
spokojeno či spíše spokojeno 47 % dotázaných. Mladí také přišli s dalšími návrhy
volnočasových aktivit v Příbrami – multifunkční hřiště, bruslařská dráha, lanové
centrum, cyklostezky, psí park, jízdárna,
horolezecká stěna nebo jump park.
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ODPADY
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BAREVNÉ

ČIRÉ

PAPÍR

Pojďme ještě lépe třídit odpady
Každý obyvatel Příbrami ročně vytřídí průměrně 35 kilogramů odpadů, ve Středočeském kraji je to bezmála 49 kilogramů a každý
Čech průměrně separuje téměř 54 kilogramů.
Stačí si na chvíli stoupnout a pozorovat
některé z takzvaných hnízd pro sběr tříděného
odpadu v Příbrami a každý se může přesvědčit,
že obyvatelé města považují třídění za samozřejmou součást života. V průměru se každému obyvateli Příbrami podařilo v roce 2015
vytřídit 13,6 kg papíru, 10,2 kg barevného
a čirého skla, 9,3 kg plastů a 0,4 kg nápojových
kartonů. Pokud k těmto číslům připočteme
ještě vytříděné kovy, každý loni separoval
v průměru 35,4 kg odpadů.
I když čísla působí zajímavě, ve srovnání
s Českou republikou i Středočeským krajem
je to výsledek spíše podprůměrný. Každý Středočech vloni průměrně vytřídil 48,9 kg papíru, plastů, skla, nápojových kartonů a kovů.
Průměr pro celou ČR je dokonce 53,9 kg na
obyvatele a rok. Zlepšení je ale možné a podmínky k tomu má Příbram stále lepší. V současnosti mohou lidé bezplatně ukládat
vytříděný domácí odpad na více než 80 místech ve městě a jeho okolí, včetně sběrného
dvora, který je otevřen šest dní v týdnu.
500 BAREVNÝCH KONTEJNERŮ
Pro uložení vytříděného papíru, skla, plastu
a nápojového kartonu lze v Příbrami využít již
téměř pětistovku barevných kontejnerů. Od
těchto nádob se odpad odváží na linky, kde je
následně dotřiďován na jednotlivé typy dané
suroviny (např. plast je vytříděn podle typu
materiálu, případně barvy) a upravován na druhotnou surovinu (např. plastový regranulát)
pro další zpracování. Takové odpady se stávají
surovinou a díky tzv. materiálovému využití se
k nám vracejí v podobě nových výrobků (o kterých se více dočtete v příštím vydání Kahanu).
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Vytříděné odpady, které nelze pro další
materiálové využití zpracovat (velká míra znečištění apod.), jsou vyřazeny do oddělené nádoby jako tzv. výmět. Ten putuje na skládku
nebo do spalovny, kde se využívá k výrobě
tepla a elektrické energie.
KAM S DALŠÍMI ODPADY?
KOVY
: Drobné kovové předměty, hliníková
a kovová víčka, prázdné a vymyté plechovky
od potravin a nápojů apod. je možné v Příbrami odhazovat do k tomu určených sběrných
nádob ve sběrném dvoře.
ELEKTROODPADY
: Do červených plechových nádob můžete
odevzdat elektroniku a spotřebiče – jako
monočlánky (malý otvor v nádobě) nebo
mobilní telefony, elektrické hračky, fény, klávesnice, kalkulačky, mp3 a mp4 přehrávače
apod. (velký otvor v nádobě).
: Do těchto kontejnerů nepatří zářivky,
úsporné žárovky, PC monitory, televizory (a to
z toho důvodu, že se vhazováním rozbijí). Tento elektroodpad odvezte do sběrného dvoru
k bezplatnému odběru.
TEXTIL
: Příbram má na svém území tři velké kontejnery na ošacení pro charitativní účely: na
parkovišti u hypermarketu Albert v ulici Brodská, Příbram VIII; u hnízda na vytříděné odpady v ulici Ke Kocábě, Příbram IX; v blízkosti
vlakového nádraží a vedle zrekonstruovaného
parkoviště v Nádražní ulici, Příbram. Na dalších 30 místech (součástí tzv. hnízda) jsou

rozmístěné malé zelené kontejnery na ošacení, s nímž je však nakládáno jako s odpadem
bez charitativního využití.
: Do kontejnerů na textil nepatří znečištěný
a vlhký textil, matrace či koberce.
BIOLOGICKÝ ODPAD
: Do hnědých kontejnerů lze uložit trávu, listí, piliny, zbytky rostlin, květiny, zeminu z květináčů, štěpkovaný nebo nastříhaný odpad
z řezu keřů a stromů, zbytky ovoce, zeleniny,
kuchyňský odpad rostlinného původu, spadané ovoce prokládané trávou a řezem z keřů
nebo zeminou apod. Rostlinný odpad lze dále
kompostovat na svém pozemku, odkládat do
objednaných kontejnerů, po předchozí dohodě
předávat TS Příbram nebo kompostárně.

Pro udržení stávající výše
poplatķu za svoz komunálního odpadu je klíčová jedna věc: třídit. Čím
více odpadu předáme firmám specializovaným
na separaci, tím spíše
budeme do budoucna
schopni udržet ceny za
odvoz odpadu. Zkušenost ukazuje, že bez
větších obtíží lze vytřídit až 90 procent
komunálního odpadu, pokud zahrneme
plast, sklo, papír, tzv. kartony, bioodpad,
textil, baterie i vysloužilou elektrotechniku.
A to vše v Příbrami sbíráme.
S Václav Švenda
místostarosta Příbrami
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143

oranžových kontejnerů
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žlutých kontejnerů
na

NÁPOJOVÝ KARTON

PLAST

: Nepatří sem zbytky jídel, oleje, odpad
z kuchyně živočišného původu, maso, kosti,
uhynulá zvířata, pleny, biologicky nerozložitelné a jiné odpady. Podle zákona o ochraně
ovzduší je zakázáno spalování rostlinného
materiálu, který není suchý.
NEBEZPEČNÉ ODPADY
: Takzvané nebezpečné odpady lze odevzdat
do sběrného dvora nebo při mobilním svozu
nebezpečných odpadů. Prošlé léky a obaly od
farmak odebírají bezplatně všechny lékárny
ve městě.
: Do popelnic a kontejnerů na komunální
odpady je zakázáno vkládat odpady, jakými
jsou zbytky rozpouštědel, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, chemicky znečištěné obaly,
zářivky a jiný odpad obsahující rtuť (výbojky,
rozbité teploměry atd.), upotřebené motorové
a převodové oleje, tuky, zbytky barev, lepidel,
léky, olověné akumulátory apod.

Plný kontejner nahlaste
pomocí aplikace
Příbram má novou mobilní aplikaci, která by měla pomoci zlepšit fungování systému
sběru i zvýšit povědomí občanů o problematice tříděného odpadu. Co zde najdete?
je možné vyhodit určitý typ odpadu, např.
všechny kontejnery na plast).
Informační stránka, kde se dozvíte všechny
důležité informace o třídění odpadu a jiných
náležitostech týkajících se svozu odpadu.
Vidíte přeplněný nebo poškozený kontejner
a chcete s tím něco udělat?
Stačí jej vyfotit mobilním telefonem a o zbytek se už postará aplikace, která odešle informace o poškozeném/přeplněném kontejneru
k příslušnému orgánu, který je zodpovědný za
svoz odpadu.

STAVEBNÍ ODPAD
: Sutě, stavební a demoliční odpady, které
vznikají při realizaci, údržbě, rekonstrukci
nebo odstraňování staveb, lze složit do zvlášť
přistavených kontejnerů. Lze objednat u TS
Příbram. Stavební odpad lze předat také na
Skládku Bytíz nebo na Skládku Chrást.
: Stavební odpady s azbestem jsou vedeny
jako nebezpečný odpad!
DALŠÍ ODPAD
: Občané města mohou odevzdat např.
objemný odpad (nábytek, koberce atd.), zářivky, televizory, zbytky barev či stavební
suť do příbramského sběrného dvora, který
sídlí v blízkosti čistírny odpadních vod
(Za Balónkou, Příbram I, tel.: 775 785 764,
www.ts-pb.cz, provozní doba: pondělí až
pátek od 9.00 do 18.00, sobota od 9.00 do
12.00 hod.)
S redakce Kahanu

STÁHNĚTE SI APLIKACI:
– Pomocí QR čtečky telefonu naskenujte příslušný kód na této straně, který vás přesměruje do elektronického obchodu, kde si
aplikaci zdarma stáhnete.
– Zadejte slovní spojení „Třídění odpadu v Příbrami“ v App Store (iOS) nebo v Google play
(Android) a aplikaci si nahrajte.

Přehledná mapa celého města, na které jsou
zobrazeny všechny dostupné kontejnery
(barevně rozlišené podle typu odpadu) a sběrná
střediska.
Abecedně seřazený seznam ulic, na kterých
jsou dostupné kontejnery a sběrná střediska
(včetně vyhledávání ulice podle názvu).
Filtrace kontejnerů podle typu odpadu
(ideální způsob, jak vyhledat jen ta místa, kde

Podrobnější informace o třídění a recyklaci
odpadů na www.jaktridit.cz.
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ŽIVOT SENIORŮ

HISTORIE

Letos poprvé slavili příbramští senioři
společně

Našim sestřičkám
a pečovatelkám
Ty ženské ruce stvořené pro krásu
hladké a něžné, jak z obrázku,
nehladí touhou rozpálená, mladá těla.
Dotýkají se něžně
Očima pohladí
A slovem potěší
Stářím zubožená
Zvadlá těla.

cvičené na canisterapii. Na místě byl i informační stánek příbramského Senior Pointu
a chybět nemohla ani Seniorská kavárna.
U příležitosti dne seniorů byla také oceněna
Ludmila Kubíčková coby nejaktivnější seniorka
Centra sociálních a zdravotních služeb města
Příbram. Certifikát a drobné ceny převzala
z rukou místostarostky Aleny Ženíškové
a ředitele Centra sociálních a zdravotních
služeb Jana Konvalinky. Kromě známých
umělců se divákům představily Příbramské
mažoretky, taneční klub R.A.K., Bobcats
cheerleaders a orientální tanečnice ze Sokola
Příbram. Vše pod moderátorskou taktovkou
Zbyňka Louckého.

Mé tělo nevoní
mé ruce se třesou
i svou postel poliji
i každým dnem mě umyjí
a již nemohu ani promluvit
a naposledy chci říci jim
svůj veliký dík
Chci říci jim,
že odnesu ho tam,
kam kráčím
Můj veliký dík…
…kéž bych mohl vrátit čas.
S účastnice Svátku seniorů v Příbrami

S Pavlína Svobodová

Příbram přivítala podzim
Kdo souhlasil s názorem, že podzim je pěkné roční období, se 25. září za slunečného počasí
účastnil akce Ahoj podzime! Pracovníci pořádajícího Centra sociálních a zdravotních služeb města
Příbram přichystali na Novém rybníku mnoho zábavních her s odměnami. Na programu byly pétanque, twister nebo minigolf. K podzimu patří draky a ty zde také nemohly chybět. V rámci dílen
si je zde mohly děti vyrobit ze šablon, které zajistily šikovné klientky příbramského Azylového
domu. Oblíbeným stanovištěm bylo také lakování nehtů. Hasičskou cisternu a výbavu představili
hasiči z Trhových Dušník. Partnery byly společnosti ZEMAN Maso-uzeniny a Pekárna a cukrárna
Hořovice, které dodaly nezbytné pochutiny pro závěrečné opékání vuřtů.

Výlet na parníku se vydařil
Ve čtvrtek 22. září uspořádalo Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram výletní
akci pro své klienty. Byly vypraveny dva autobusy, které směřovaly na pražské Dvořákovo nábřeží,
odkud klienti v doprovodu pracovníků CSZS pokračovali parníkem po Vltavě k Vyšehradu. Počasí
bylo překrásné a umocnilo příjemný zážitek z výletu.
Součástí byl i oběd o třech chodech, který byl podáván v restauraci přímo na lodi. Akce se účastnil
ředitel Centra sociálních a zdravotních služeb Jan Konvalinka spolu s místostarostkou Alenou Ženíškovou, která ke klientům promluvila a pochválila jejich vztah k aktivnímu využívání služeb pro ně
určených. „Je dobře, že naši senioři mají tolik příležitostí k aktivnímu trávení volného času, i nadále
se budeme snažit o to, aby nabídka služeb a aktivit pro ně byla pestrá a zajímavá,“ uvedla místostarostka.
Výletní akce se vydařila a všichni zúčastnění z řad klientů Domova seniorů a Pečovatelské služby
si odnesli skvělý zážitek. „Mám radost, že se akce povedla. Podobné úspěchy nám dávají chuť do další
práce. Děkuji všem, kteří se za naši organizaci podíleli na realizaci akce – personálu Domova seniorů
a Pečovatelské služby,“ dodal Jan Konvalinka.
S redakce Kahanu
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V neděli 23. října se pod záštitou města Příbram uskuteční v kostele Církve československé husitské na Březových Horách
slavnostní bohoslužba a setkání k 80. výročí otevření sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra. V Příbrami ojedinělá funkcionalistická
stavba, která je součástí sakrálního trojlístku Březových Hor, byla slavnostně otevřena po pouhých pěti měsících od položení
základních kamenů 25. října 1936.

Jim patří veliký dík
s kyticí růží přišel bych a plakal
a prosil za odpuštění,
že tak málo díků jsem dbal.

Svátek seniorů přišly oslavit stovky lidí.

Mezinárodní den seniorů, který připadá na
1. října, letos mohli slavit společně i příbramští
občané. Na náměstí 17. listopadu se jich sešlo
několik set. Na pódiu vystoupili zpěváci seniorům důvěrně známí – Karel Štědrý, Pavlína Filipovská nebo Jiří Helekal. V závěru odpoledne
předvedl svoji show i moderátor a herec Jiří
Krampol. „Zatímco například Mezinárodní den
dětí nebo Den matek jsou všeobecně známými
svátky, na seniory se v tomto směru tak trošku
zapomínalo. Ale i oni mají svůj svátek, který letos
mohli se svými rodinami a přáteli oslavit společně,“ uvedla místostarostka města Příbram
Alena Ženíšková s doplněním, že během odpoledne si senioři mohli nechat díky příbramské
nemocnici změřit tlak, cukr a cholesterol.
Návštěvníci si mohli také pohladit psy speciálně

Březohorský sbor slaví 80 let

Senioři navštívili
Čapí hnízdo
Areál Čapího hnízda uprostřed krásné přírody
na území přírodního parku Džbány – Žebrák
v obci Dvůr Semtín byl cílem zářijové návštěvy
stovky příbramských seniorů. Senioři zavítali
i do místního Ekocentra, jehož zkušení průvodci
svým návštěvníkům ukázali pestrost přírody
v areálu farmy, expozici volně žijících živočichů
pocházejících ze stanice pro zraněná zvířata
a ve výbězích farmy různá plemena koní, skotu,
ovcí a koz. K vidění byli i lemuři nebo klokan.
„Během krásného a slunečného dne se všichni
pěkně prošli a při dobrém obědě příjemně popovídali. Je dobře, že naši senioři mají stále chuť
aktivně trávit svůj volný čas a že jsou ochotni na
sobě pracovat a vzdělávat se,“ zhodnotila místostarostka města Příbram Alena Ženíšková.

Nová stavba sboru v roce 1936.

Foto: Ústřední archiv a muzeum Církve československé husitské

Církev československá husitská (CČSH) se
začala rodit jako obrodné hnutí uvnitř římskokatolické církve na přelomu 19. a 20. století, jež
usilovalo o smíření křesťanského poselství
s moderním člověkem, o srozumitelnější a nosnější křesťanství v podmínkách nové doby. Při
sčítání lidu v roce 1921 se k již státně schválené
církvi (15. září 1920) hlásilo v Československu
přes 525 000 členů.
Počátečním impulsem pro vznik náboženské
obce CČSH v Příbrami – Březových Horách se
staly první české bohoslužby, které před Prokopským kostelem vykonal v únoru 1921
budoucí první patriarcha církve Karel Farský.
Bezprostředně po bohoslužbách se do nové
církve začali hlásit první věřící. První valné shromáždění příslušníků náboženské obce CČSH
pro soudní okres Příbram se konalo 8. října 1922
v hotelu Buchar, zúčastnilo se 307 členů. V té
době již měla příbramská náboženská obec přes
4000 věřících a byla vůbec jednou z prvních
řádně ustanovených a schválených farností
CČSH v Čechách.

„Slavnost spojená se stavbou
sboru se týkala otevření věže
a turistické rozhledny –
vůbec první v Příbrami
a okolí.“

POTŘEBA VLASTNÍHO SBORU
Při sčítání lidu v roce 1930 se počet obyvatel
hlásících se k CČSH na Příbramsku vyšplhal na
5529. Bohoslužby se v Příbrami pravidelně
konaly v dívčí měšťanské škole, na Březových
Horách si náboženská obec pronajímala síň měšťanské školy. Bohoslužebné místnosti kapacitně
ani liturgicky neodpovídaly potřebám církve,
a tak stála rada starších před vážným rozhodnutím zakoupit stavební pozemek a postavit
vlastní sbor. První krok byl učiněn v polovině
srpna 1934, kdy byl radě starších nabídnut školní radou k odprodeji stavební pozemek na Březových Horách.
Zhotovení plánů sboru bylo zadáno architektu
Stanislavu Vachatovi, rodáku z Konětop. Sbor byl
plánován pro 120 míst k sezení. Bylo v něm počítáno s kolumbáriem, dvěma bočními kancelářemi
a dvacetimetrovou věží, která nakonec i s třímetrovým křížem dosahuje výšky 29 metrů. Ve věži
zakončené rozhlednou bylo naplánováno umístění tří vzájemně sladěných zvonů. Vyhotovení
20 jednoduchých dubových lavic podle Vachatova návrhu bylo zadáno truhláři Františku Polákovi z Hluboše. Na umělecké výzdobě interiéru
spolupracoval zejména příbramský rodák sochař
Václav Šára (1893–1951). Sbor byl na návrh příbramského faráře Františka Kalouse pojmenován
po Mistru Jakoubkovi ze Stříbra, druhém zakladateli husitství, jak jej nazval historik F.M. Bartoš.
Profesor Kalous při pojmenování sboru vycházel
rovněž ze skutečnosti, že Březové Hory bývají
označovány jako Stříbrný vrch, a tak tento název
„ze Stříbra“ měl upomínat na Husova přítele
Jakoubka i příbramské stříbro.
VOLBA PRO MLADÉHO STAVITELE BÍLKA
O zadání stavby soutěžilo několik stavitelů.
Většinou hlasů se rada starších příbramské
náboženské obce CČSH nakonec přiklonila
k mladému staviteli Bílkovi, rodáku z Milevska,

který si na Březových Horách otevřel svou kancelář, a k známému pražskému architektu
Labouťkovi.
Po úspěšném získání tří základních kamenů
se v neděli 24. května 1936 konalo jejich slavnostní položení. Po bohoslužbách se vydal průvod v čele se státní vlajkou mezi dvěma
husitskými prapory, které nesli březohorští
havíři, směrem k Vojtěšskému dolu. V průvodu
byli kromě příslušníků CČSH z Příbrami a okolí
zástupci březohorských spolků, škol, úřadů,
samosprávy, mezi nimi zvláště představitelé
města Tábora, Příbrami a starosta Březových
Hor Václav Hrbek. Účast přijali zástupci křesťanských církví a židovské náboženské obce.
Slavnost zakončil za vyzvánění poledne z kostela sv. Vojtěcha farář Kalous slovy: „Za hlaholu
zvonů končím tuto slavnost a těším se, že příští
rok zazvoníme si svými vlastními zvony.“
PĚTIMĚSÍČNÍ STAVEBNÍ HEMŽENÍ
Po vydařené slavnosti se příbramští Čechoslováci v čele s radou starších a farářem Františkem Kalousem naplno pustili do stavby
nového chrámu. Stavební práce vedl Stanislav
Bílek a jím pověřený mistr Josef Hejl. V průběhu
realizace stavby se konaly dvě slavnosti.
Dne 23. července 1936 zavěsil montér firmy
Herold zvony Masaryk, Hus a Farský na věž
a bylo provedeno zkušební zvonění. Nic nebránilo tomu, aby se 26. července 1936 uskutečnila
slavnost prvního zvonění. Ta byla pojata jako
vzpomínková tryzna na paměť padlých a zemřelých ve Velké válce. V tisícihlavém zástupu se
vyjímalo téměř 50 legionářů v uniformách.
Další slavnost spojenou se stavbou sboru příbramská náboženská obec připravila na svátek
Václava 27. září 1936. Tentokrát byla spojena
s otevřením věže a turistické rozhledny, jež byla
postavena jako vůbec první v Příbrami a nejbližším okolí. Slavnost se konala k poctě Václavů, zastupujících všechny vrstvy příbramského
a březohorského obyvatelstva. Pozvání přijali
hudební skladatel Václav Hlinomaz a sochař
Václav Šára.
SBOR PRO KAŽDÉHO
Církev československá husitská nazývá své
stavby sborem, tedy místem, kde se věřící a další
příchozí setkávají a vytvářejí společenství. Není
třeba honosných staveb, ale místa, kde se vzájemně setkáváme, můžeme spočinout a cítíme
se dobře. Sboru, kde věřící nechávají vedle sebe
volné místo pro příchozí. Kde nacházejí útočiště
děti i senioři, zdraví i nemocní, hmotně zabezpečení i sociálně slabí, svobodní i pronásledovaní… Místa, kde hledající či tápající mohou
nahlédnout smysl svého lidství. To je podstata
křesťanství a odkaz generace stavitelů sboru
Mistra Jakoubka ze Stříbra na Březových Horách.
S Martin Jindra
redakčně kráceno
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O Litavce a podivuhodných míhadlech

První skutečný historik
Příbrami

Povrchní odmítání všeho jezuitského v 18.–20. století vedlo k tomu, že zásluhy jezuitů o zachování a zušlechtění českého jazyka
a rozvoj naší země včetně Příbrami upadly téměř v zapomenutí.

V tomto díle jubilejního ročníku historických medailónků se zastavíme u osobnosti,
která v něm ještě nebyla uvedena. Jedná se o nejvýznamnějšího literáta 17. století,
který měl s naším městem co do činění.

správně
chybně

kolejí, životopisům světců, ale zejména historii
české země. Mezi jeho největší práce patří latinský výtah z českých dějin (Epitome historica
rerum Bohemicarum), ve kterém zejména
vyzdvihl dobu Karla IV., a Rozmanitosti z historie Království českého (Miscellanea historica
regni Bohemiae), které jsou úctyhodné jak rozsahem a šíří záběru, tak také formou, neboť se
jedná o spisy ve své době vysoké úrovně.

Balbín ve své knize otiskl nákres míhadel i s technickou chybou.

Foto: SOkA Příbram
Bohuslav Balbín.

Slávu příbramské Svaté Hory začal mezi česky
mluvícím obyvatelstvem království šířit jezuita
Jiří Konstanc, který v Příbrami několik let působil
i jako misionář a který pro svou českou knihu o ní
nechal v roce 1653 pořídit historicky nejstarší
vyobrazení města. Ani Balbínova kniha Diva
Montis Sancti, sepsaná barokní květnatou
a nesnadno přeložitelnou latinou s početnými
odkazy na řecké a římské klasiky, zdaleka nepojednává jen ozázracích Svaté Hory. Věnuje se také
historii města apopisuje zdejší přírodu adolování.
Brzy po svém vydání roku 1665 byla přeložena
do češtiny aněmčiny, avšak překladatelé se bohužel zaměřili vesměs na věci nadpřirozené. Spousta cenných historických a přírodovědných údajů
se do jejich překladů nedostala.
… A TAK VZNIKLO OZNAČENÍ BŘEZOVÉ HORY
Bohuslav Balbín například založil jedno ze
svých vyprávění o zázracích na slovní hříčce
vyplývající z toho, že latinské mons je výraz pro
horu ve smyslu vysokého kopce, ale také pro
místo, kde se naopak něco těží z hlubin země:

Voda z Litavky sloužila díky
důmyslnému systému
vodních struh pro pohon
důlních zařízení.
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tak vzniklo jméno Březové Hory – lokalita se
stříbrnými doly na Březovém vrchu. Za zázrak
takřka se rovnající divům svatohorským totiž
Balbín považoval březohorská míhadla –
důmyslný stroj, který vynalezl obyčejný mlynář.
Díky tomuto stroji lidé dokázali z nitra březohorských skal vyčerpávat vodu, která jinak
zaplavovala zdejší doly a znemožňovala těžbu
stříbra z větších hloubek. Byl to takový zázrak
(techniky), že vzácní hosté včetně urozených
šlechtičen tehdy jezdili do Příbrami nejen na
svatohorskou pouť, ale i na prohlídku březohorských míhadel, která se na první pohled
pohybovala sama od sebe.
STRAŠIDELNÉ SKŘÍPÁNÍ
Ve skutečnosti byla poháněna vodním kolem,
jenže to bylo umístěno v lednici pod úrovní terénu a voda na něj tekla shora vodním příkopem,
což ovšem viděl až ten, kdo si je přišel prohlédnout zblízka. Míhadla byla postavena na jediném
místě, kde to na tzv. Strachu čili Strachovském
vrchu šlo, protože všude jinde byl strmý a skalnatý. Byla široká přes tři metry a „dlouhá jako
Pražský (Karlův) most“ – tento údaj byl uveden
pro představu čtenáře, ve skutečnosti byla
o něco kratší a měřila asi 340 m. Na jejich hořejším konci u tzv. pumpařské šachty bylo v podzemí připojeno důlní čerpadlo. Z dálky bylo vidět
jejich nepřetržité míhání a za nocí se ztichlou
krajinou ozývalo strašidelné skřípání a vrzání
jejich kmitajících dřevěných a železných součástek.
Balbín nechal ve své knize otisknout jejich
nákres s legendou od svého jezuitského kolegy
a matematika Benjamina Schlayera (i s technickou chybou v bodech H a G, v nichž je tzv.
pohyblivý spoj zakreslen tak, že na první pohled
působí dojmem spoje nepohyblivého; na druhém konci stroje tytéž spoje v bodech F a E
zakreslil autor správně). Srozumitelný popis

jejich fungování přidal již zmíněný jezuita a rovněž matematik Jiří Konstanc, který na míhadla
složil pro Balbínovu knihu dokonce i oslavnou
báseň. O povaze Bohuslava Balbína naopak
svědčí jeho upřímné přiznání, že jeho znalosti
na popis mechaniky stroje nestačí.
ŽÁDNÝ VELETOK
Vodní kolo pro míhadla používalo vodu
z Litavky, o které Balbín píše jako o skromném
potůčku. Divil se, že tak málo vody vůbec dokáže pohánět tak velký stroj. Nám touto poznámkou zachoval svědectví, že ani před čtyřmi
stoletími nebyla Litavka veletokem. Na jiném
místě knihy ji popisuje takto: „U těch Hor Březových je rozkošný potůček s travnatými břehy.
Zpívají tam ptáci, ale je obtížen kovovým smetím
(ze zpracování rudy). Jeho dno je tvořeno kaménky a pestrobarevnými zrnky a mezi nimi je mnoho
lesklých. Písek v potoce býval podle vyprávění
pamětníků smíšen se zlatými šupinami, a tak ho
lidé odnášeli a promývali a snažili se z něj zlato
oddělit. Spíš se ale jednalo o soukromé pokusy
měšťanů, protože v královských horních účtech
není o zlatě zmínka.“
Vyčerpaná voda z dolů vytékala nedaleko ústí
Královské štoly a byla svedena do Litavky, takže
sloužila k pohonu níže umístěných vodních kol
mlýnů a stříbrné hutě. Pozůstatky těchto míhadel byly poblíž ústí Královské štoly patrné ještě
v polovině 19. století a jejich stopy jsou tam
v době vegetačního klidu v terénu pozorovatelné
i dnes. Jiná míhadla jsou doložena na Petrských
jámách a jámě sv. Jana Nepomuckého na Březových Horách k roku 1765. Voda z Litavky sloužila
díky důmyslnému a obdivuhodnému systému
vodních struh pro pohon důlních zařízení ještě
nejméně dvě století po Balbínově smrti.
S Věra Smolová
SOkA Příbram

Foto: SOA v Praze

Bohuslav Balbín se narodil roku 1621 do
erbovní měšťanské rodiny v Hradci Králové,
pyšnící se predikátem z Vorličné. O tom, že se
nejednalo o bezvýznamnou rodinu, svědčí mj.
i to, že Bohuslavovým kmotrem byl Albrecht
z Valdštejna. Po smrti otce byl Bohuslav vychováván Otou z Oppersdorfu na zámku Častolovice, kde se mu dostalo základního vzdělání.
Katolická tradice i špatné zdraví jej záhy dovedly k úmyslu oddat se duchovní dráze. Postupně
studoval v Broumově, Jičíně, Praze, Olomouci,
Brně a Kladsku. V patnácti letech vstoupil do
jezuitského noviciátu, o dva roky později složil
první řeholní sliby. K zajímavostem jeho života
patří i to, že se Balbín přihlásil do akademického
praporu a udatně hájil Karlův most proti Švédům v roce 1848 a byl vážně zraněn.
SVÉRÁZNÁ IZOLACE
Jako každý jezuita začínal svou profesní dráhu vyučováním na jezuitských školách – gymnáziích a akademii. V roce 1661 byl však zbaven
oprávnění pracovat s mládeží a umístěn do svérázné izolace. Důvody pro tento zákrok nejsou
jasné, dříve byl předpokládán nesouhlas představených řádu s Balbínovým vlasteneckým
smýšlením, v poslední době se však uvádějí
mravnostní důvody (homosexualita, pedofilie?). V každém případě díky tomu měl Balbín
klid na literární tvorbu, kterou bohatě zúročil.
Bylo mu umožněno seznámit se s mnoha historickými knihovnami a archivy, některá díla
si opsal, a tak se obsah knih podařilo zachránit
pro budoucnost, neboť originál byl později zničen. Veškerá Balbínova literární tvorba je samozřejmě dílem své doby. Je charakterizována
katolickou vírou a loajalitou k Habsburkům, ale
i láskou k vlasti. Jeho dílo lze rozdělit na práce
historické a pedagogické. Tematicky se věnoval
dějinám poutních míst, jezuitského řádu a jeho

RESPEKT OBROZENCŮ
Jedna z jeho drobných prací „Rozprava na
obranu jazyka slovanského, zvláště pak českého“ mu zaručila úctu u pozdějších národních
obrozenců. Bylo to spis natolik vlastenecky
laděný, že mohl vyjít až koncem 18. století, nicméně se stal Balbínovým dnes nejznámějším
titulem, díky kterému má místo v učebnicích
české literatury. V roce 1687 byl Balbín stižen
mrtvicí, ochrnul a nakonec dne 29. listopadu
1688 zemřel.
Do příbramských dějin se zapsal jako první
skutečný historik, neboť v roce 1665 vydal
obsáhlý titul Diva Montis Sancti seu Origines et
Miracula magnea Dei Hominumque Matris
Marie… (Divotvůrkyně ze Svaté Hory, jinak
původ a zázraky velké Bohorodičky Marie…).
Balbín prokazatelně v Příbrami několikrát
pobýval a studoval materiály svatohorského
i městského archivu. Jeho kniha je dodnes podstatným zdrojem informací nejen k historii Svaté Hory, ale celé Příbramě i zdejšího dolování.
V knize také byla otištěna veduta Svaté Hory
s Příbramí, které byla donedávna považována
za nejstarší vyobrazení města. V roce 2002 byl
však objeven Škrétův obraz, který zobrazuje
Příbram již v roce 1647.
S Daniel Doležal
SOA v Praze

Kniha Diva Montis Sancti
je dodnes zdrojem informací
nejen
k historii
Svaté
Hory,
ale celé
Příbramě.

ŘÍJEN
1. 10. 1836
Byla zbourána tzv. Šustovská hospoda
uprostřed náměstí u vchodu kostela. Od té
doby jsou na náměstí (s výjimkou kostela)
stavby pouze po jeho obvodu.

2. 10. 1406
Pražský arcibiskup Zbyněk
Zajíc z Házmburka (na
snímku pečeť) vydal
privilegium, kterým
Příbram obdařil mnoha výsadami a de facto
ji povýšil na město.

3. 10. 1886
Byl založen sbor dobrovolných hasičů
v Příbrami.

11. 10. 1966
Byla v Příbrami založena pobočka Numismatické společnosti československé,
dnešní příbramská pobočka České numismatické společnosti.

16. 10. 1886
Založen sbor dobrovolných hasičů na Březových Horách.

16. 10. 1836
Narodil se v Pardubicích Jiljí Jarolímek
(na snímku), dvorní rada, který zlepšoval
sociální postavení příbramských horníků.

25. 10. 1936
Byl slavnostně otevřen kostel československé církve husitské – Sbor Jakoubka
ze Stříbra na Březových Horách.

26. 10. 1916
Zemřel František Novák, rodák z Jezbořic,
hudební pedagog a skladatel v Příbrami.

31. 10. 1986
V Příbrami na autobusovém nádraží byl
instalován prodejní automat na jízdenky
MHD.
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NA ZÁVĚR

KALENDÁŘ AKCÍ

Hledáte byt nebo prostory k podnikání?
Město Příbram nabízí k pronájmu bytové i nebytové prostory v různých částech města. Byty se pronajímají za minimální nájemné ve výši 80 korun za metr
čtvereční a měsíc. Dále jsou k prodeji pozemky v katastrálním území Trhové Dušníky a Podlesí.

Byty

Pozemky k prodeji

Příbram I,
nám. T. G. Masaryka 100

Příbram IV, Čs. armády 5

– byt č. 1, 1+1, 96,17 m2

– byt č. 3, 1+0,
33,23 m2

– byt č. 2, 2+1, 90,23 m2

– byt č. 15, 1+0,
46,60 m2

Příbram VI,
U Dolu Anna 26
– byt č. 2, 2+0, 52,61 m2

– byt č. 17, 1+0,
33,89 m2

Nebytové prostory
Kanceláře
Příbram IV, Husova 257
sociální zařízení společné
v budově; výměra: 54,90 m2
Minimální výše nájemného
bez energií: 900 Kč/m2/rok

Garáž
Příbram VI-Březové Hory,
U Dolu Anna 26
nevytápěná, elektřina 220 V;
výměra: 17,63 m2
minimální výše nájemného
bez energií: 500 Kč/m2 /rok

Příbram IV, Husova 257
sociální zařízení společné
v budově; výměra: 33 m2
Minimální výše nájemného
bez energií: 900 Kč/m2/rok

Více informací poskytne:
Alena Tůmová
referentka Městské realitní kanceláře
Tel.: 318 498 294
E-mail: alena.tumova@mesto-pribram.cz

Hasiči se zbavují nepotřebné techniky
Město Příbram nabízí k prodeji nadbytečná požární vozidla:
AVIA A30 RZ DC 5919 je vozidlo vyrobené
v roce 1978, skříňové provedení, pro hasební
zásah prakticky nepoužitelné (prodej bez
zábleskových majáků). Cena stanovená znaleckým posudkem je 19 000 korun.

TATRA T 815 CAS 25 RZ PBA 1603 je vozidlo
vyrobené v roce 1990, původně cisterna pro
přepravu kalů, v roce 2004 upraveno na požární
vozidlo, nádrž na 11 000 litrů vody. Cena stanovená znaleckým posudkem činí 207 000
korun.
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Podlesí nad Litavkou
– pozemek 358/1, o výměře 16666 m2, orná půda,
– pozemek 358/8, o výměře 6940 m2, orná půda,
– pozemek 358/9, o výměře 4710 m2, orná půda,
– pozemek 359, o výměře 433 m2, ostatní plocha,
neplodná půda.

Ceny stanovené znaleckým posudkem jsou
cenou minimální. Obě vozidla parkují v pronajaté garáži v areálu HZS Stč. kraje, ÚO Příbram
v Příbrami VIII, Školní 70. Prohlídka je možná
po dohodě s velitelem JSDH Příbram – Březové
Hory p. Blajerem, tel. č. 725 026 755. Písemné
nabídky v obálkách označených „Prodej CAS
25“, případně „Prodej AVIA A 30“ a „NEOTVÍRAT“ doručí zájemci do 31. 10. 2016 na adresu
Město Příbram, Tyršova 108, Příbram I, 261 19.

Trhové Dušníky
– pozemek 399/12, o výměře 324 m2, trvalý travní porost,
– pozemek 460/6, o výměře 81 m2, trvalý travní porost,
– pozemek 460/7, o výměře 189 m2, trvalý travní porost,
– pozemek 468/1, o výměře 6537 m2, lesní pozemek,
– pozemek 468/8, o výměře 126 m2, lesní pozemek,
– pozemek 465/4, o výměře 7 m2, zahrada,
– pozemek 466/4, o výměře 71 m2, ostatní plocha,
neplodná půda,
– pozemek 466/5, o výměře 87 m2, ostatní plocha,
neplodná půda,
– část pozemku 467/7, o výměře cca 5460 m2 z celkové
výměry 5926 m2, trvalý travní porost.
Více informací poskytne:

Žaneta Vaverková, Odbor správy majetku
Tel.: 318 402 297
E-mail: zaneta.vaverkova@pribram.eu

Ze života zvířat
V sobotu 11. září jsme se zúčastnili 11. ročníku největší umísťovací výstavy zvířat z útulků
Sen zvířat 2016. Na výlet s nadějí najít nový
domov jeli Kájínek a Jiřík. Bohužel se jejich
a současně i naše přání nevyplnila a pejskové
se zase vrátili zpět do svého útulku. Alespoň
dovezli svým kamarádům v útulku dárečky
v podobě granulí, piškotů, konzerv, pamlsků,
misek a obojků. Na 17. září jsme si naplánovali další výlet, tentokrát do Dobříše
na Den se zvířátky, a doufali opět ve štěstí
v podobě nového domova pro dva pejsky.
Počasí se v ten den nevydařilo, a akce byla
zrušena. Je to škoda, ale neztrácíme naději
a věříme, že naši svěřenci najdou jednou
dobrého a hodného majitele.
S Hana Celerýnová, TS Příbram
Po dlouholeté spolupráci s Veterinární klinikou na Zdaboři pod vedením veterináře Pavla
Vokrouhlíka chceme velmi poděkovat všem
lékařům i sestřičkám za velikou ochotu a profesionální přístup. Klinika nám pomohla
mnoha operacemi a léčbou spousty kočiček,
a to ve dne v noci. Rovněž děkujeme
za darování germicidní lampy, která je pro
spolek velmi důležitá, ale neměli jsme
na ni dostatek financí.
S Alena Synková, Spolek pro kočku Příbram

NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 121
14. 11. 22. jednání Zastupitelstva města Příbram
12. 12. 23. jednání Zastupitelstva města Příbram
DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽÍ
5. 11., 19. 11. Farmářské trhy
NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 142
20.10. Muži z Hauzu
DIVADLO A. DVOŘÁKA PŘÍBRAM
17. 10. Rande s duchem
19. 10. Velký Gatsby – veřejná generálka
20. 10. Velký Gatsby – premiéra
19. 10. Úhlavní přátelé
21. 10. Velký Gatsby
22. 10. Cimbálová muzika Grajcar
23. 10. Balada pro banditu
24. 10. Katapult – Kladivo na život
25. 10. Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka
26. 10. Slavnostní koncert k 800. výročí města
27. 10. Ivo Jahelka a Mirek Paleček (dvojkoncert)
27. 10. Velký Gatsby
28. 10. Goldoniáda
29. 10. Jana Kirschner – Takmer solo tour 2016
30. 10. Rákosníček a hvězdy
1. 11. Frankie & Johnny
1. 11. Popelka
2. 11. Prodaná nevěsta
3. 11. Velký Gatsby
4. 11. Vínem proti pohanství aneb staročeský
Dekameron
5. 11. Prohlídka divadla
6. 11. Celebrity
8. 11. Začínáme končit
8. 11. Vše o ženách
9. 11. Duo Jamaha
10. 11. Goldoniáda
10. 11. MUDr. Roman Šmucler – přednáška
11. 11. Hrdý Budžes
11. 11. Proutník pod pantoﬂem
12. 11. Huntíček
13. 11. Kocour Modroočko
14. 11. Prodaná nevěsta
16. 11. Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka
17. 11. Válka Roseových
18. 11. Drobečky z perníku
18. 11. Šípková Růženka
23. 11. Kamil Střihavka & Leaders (koncert)
27. 11. Big Band hraje pro Charitu
ESTRÁDNÍ SÁL KD PŘÍBRAM
17. 11. Arakain a Dymytry (koncert)
D-KLUB PŘÍBRAM
19. 10. Koncert plný jazzu
2. 11. Sax & Crime
19. 11. Noc divadel: Abigail má večírek –
scénické čtení
GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
17. 10. Chantal Poullain – recitál
3. 11. Setkání s … – Vladimír Hanzel
SOKOLOVNA PŘÍBRAM
28.10.
TŠ Mochán – Taneční soutěž
8., 15., 16., 29. 10. Turnaj ve stolním tenisu
5., 12., 26., 27. 11. Turnaj ve stolním tenisu
od 16. 10. Taneční pro dospělé
KAVÁRNA HOTELU BELVEDERE
24. 11. Martina Trchová Trio

SENIOR POINT PŘÍBRAM, ŽEŽICKÁ 193
20. 10. Carmen – muzikál s Lucií Bílou
22. 10. Výlet: Litomyšl – Po stopách Filosofské
historie
27. 10. Taneční odpoledne (ve spolupráci
s SPCCH)
1. 11. Výlet: Vyšehrad a Vyšehradský hřbitov
v Praze
7. 11. Informační schůzka
14. 11. Jak poznat skutečně kvalitní potraviny –
vzdělávací seminář
Pravidelné akce:
Obsluha PC pro začátečníky (19. a 26.10.)
Výuka angličtiny pro začátečníky (18. a 25. 10.)
Textilní techniky a drátování pro začátečníky
(3. a 24. 11.)
Rekondiční cvičení pro ženy (každé úterý)
Výtvarné techniky (každé pondělí)
HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM
28.10. Den Středočeského kraje
28.10. Havířské šprýmování
KNIHOVNA JANA DRDY PŘÍBRAM
20. 10. Literární podvečer s Věrou Noskovou
25. 10. Dionýz Bezák – diagnostika dle čínských
a japonských tradic
1. 11. Dějiny umění: Akt ve výtvarném umění
3. 11. Virtuální univerzita třetího věku:
Genealogie
3. 11. Společné podvečerní čtení rodičů,
prarodičů a dětí
8. 11. Rozmarný podvečer s Jitkou Ludvíkovou
15. 11. Jiří Hejnic a hosté
16. 11. Virtuální univerzita třetího věku:
Genealogie
22. 11. Dějiny umění: Žánrová malba ve
výtvarném umění
24. 11. Jak správně vybrat a pít víno
7., 14., 21. a 28. 11. Stanislav Sloup: Čtení z antiky
COWÁRNA
19. 10. Na kole z Příbrami do Říma
26. 10. Tam někde v Bangladéži (ﬁlm
z Ekotopﬁlm festival)
SÁL WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM
22. 10. Festival pěveckých sborů
FOTBAL: STADION NA LITAVCE
22. 10. 1. FK Příbram – FK Jablonec
5. 11. 1. FK Příbram – FK Dukla Praha
26. 11. 1. FK Příbram – FC Vysočina Jihlava
LEDNÍ HOKEJ – ZIMNÍ STADION
22. 10. HC Příbram – Vlašim
5. 11. HC Příbram - Slaný
17. 11. HC Příbram – Rakovník
19. 11. HC Příbram – Králův Dvůr
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
7. 12., 21. 1.
Gymnázium Příbram,
Legionářů
13. 12., 14. 1.
Gymnázium pod Svatou
Horou
24. 11., 21. 1.
OA a VOŠ Příbram
3. 11., 3. 12., 10. 1. SPŠ a VOŠ Příbram
6. 12., 2. 2.
SZŠ a VOŠZ Příbram
24. 11., 3. 12., 14. 1. SOŠ a SOU Dubno
2.–3. 12.,20.–21. 1. VOŠ a SOŠ Březnice

AREÁL SK SPARTAK
5. 11. SK Spartak dorost – Hořovicko
6. 11. SK Spartak muži B – Rosovice
12. 11. SK Spartak muži A – Klecany
13. 11. SK Spartak žáci – AFK Pečky
19. 11. SK Spartak muži B – Nová Ves
19. 11. SK Spartak dorost – ČLU Beroun

Výstavy:
GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
Stálá expozice Fotograf František Drtikol – život
a dílo příbramského rodáka
Od 26. 10.
S dětmi krok za krokem historií
města – výstavu připravily
příbramské mateřské školy
HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM
Do 30. 10.
U Kapišosů – vodníci
a hastrmani divadelních tůní
Do 31. 10.
Pocta královskému hornímu
městu Příbram – kovové
plastiky M. Šimka
Do 31. 10.
Březohorské historické podzemí
– fotograﬁe M. Zelenky
Do 30. 12.
Zmizelá Příbram
Do 31. 12.
Jinečtí trilobiti
Do 30. 12.
Zmizelá Příbram
Do 30. 12.
Příbramit
PAMÁTNÍK VOJNA LEŠETICE
Do 30. 10.
Galerie Orbis Pictus:
Europa v roce 2016
Do 30. 12.
Kresby z vězení (Otmar Oliva)
Do 30. 12.
Skautská lilie za ostnatým drátem
Do 30. 12.
Významné osobnosti
1., 2. a 3. odboje
MUZEUM III. ODBOJE – STÁLÉ VÝSTAVY
Političtí vězni v uranových dolech 1948–1968
Ženy ve III. odboji a za mřížemi věznic 1948–1968
Z Čech do sibiřských gulagů
STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV PŘÍBRAM
Do 30. 12. Uletělo 800 let a pořád se v Příbrami
píše (historie)
COWÁRNA
Životem architekta k pasivním budovám –
Ing. arch. L. Kalivoda, CSc.

CHCETE BÝT INFORMOVÁNI
REGISTRUJTE SE DO
INFOSERVISU MĚSTA
PŘÍBRAM.
Registrace on-line na
infoservis.pribram.eu
nebo pomocí formuláře
na MěÚ Příbram,
v Knihovně Jana
Drdy, Infocentru
a v aquaparku.
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