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OHLÉDNUTÍ ZA SVĚTEM POLITIKY

Na radnici jsem dosud působila jako
místostarostka, do jejíž gesce spa-
dala především sociální oblast.

Čtyři roky jsem byla součástí dění ve měs-
tě, mohla jsem mnoho věcí iniciovat
a ovlivňovat. Má nynější role končí, je pří-
ležitost ohlédnout se a na základě své zku-
šenosti snad vyvodit i něco obecnějšího.

Je mi líto, že odcházím od lidí, které
jsem měla ráda, od práce, ve které jsem
se cítila být platná, od těch, kteří si mne
a mé práce vážili a kterým jsem mohla
pomáhat. Není mi líto, že odcházím z poli-
tiky, že už se s některými lidmi nikdy
neuvidím a že opouštím osoby, které se
mnou jednaly mnohdy agresivním, neci-
telným a urážejícím způsobem. Bylo to
nepříjemné a zraňující, možná právě proto
se tak někteří chovali.

Jen velmi těžko se smiřuji s tím, že část
opozice mou práci nikdy neocenila. Po
celou dobu se někteří zastupitelé snažili
přede mne klást další a další překážky
a znevažovat vše, co se povedlo. Bohužel,
pokračují v tom i nyní v rámci předvoleb-
ních tahanic. Pokud kandidující strana
vezme všechny ty krásné chvíle, které
jsme společně zažili, a zploští je na svých
billboardech do hloupého sloganu o zby-
tečném hýření, cítím to jako urážku.
Neumím a nebudu s tím již bojovat. 

V komunálních volbách znovu nekan-
diduji, protože už vím, že svět politiky
není můj svět. Ohlížím se však s hrdostí,
protože vidím výsledky práce, které spo-
lečně s kolegy zanecháváme. Především
ale vidím tváře dětí, dospělých a seniorů,
kterým jsme pomohli a kteří uměli proje-
vit vděčnost a říci „děkuji“.

My ženy občas ke svému životu potře-
bujeme uznání. Možná je politika oblastí,
kde se na uznání jednoduše nehraje. Snad
proto je tak málo žen v politice včetně té
komunální. 

Věřím, že vše, co bylo nastaveno a vybu-
dováno, bude mít pokračování i v budouc-
nosti. Doufám, že město pokvete a bude
se rozvíjet jako doposud. Přeji všem obča-
nům, aby se v Příbrami žilo stále lépe. Tře-
ba se někdy setkáme při jiné příležitosti
než v politice. Budu se na to těšit.

S Alena Ženíšková
1. místostarostka města Příbram
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CHCETE BYDLET V DOM ZA CENU BYTU?

/

Vzhledem k navyšování cen stavebních
materiál  se od 1.11.2018 navýší cena o 4%.

Díky programu ŠKODA Plus 
ŠKODA PLUS
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KRÁTCE

Křižovatka věnovala
nemocnici monitory
dechu

Primář dětského oddělení Pavel Marček
a předseda představenstva Oblastní nemoc-
nice v Příbrami Stanislav Holobrada převzali
11. září z rukou zástupkyně Nadace Křižovat-
ka pět monitorů dechu v celkové hodnotě
10 000 korun. „Syndrom náhlého úmrtí je
u novorozenců velmi vzácná věc a může potkat
i dospělého. Přístroje na jednu stranu možná
vyvolávají povědomí o tom, že tento jev je nějak
častý, na druhou stranu, pokud to zachrání jen
jeden život, pak to má samozřejmě smysl,“ řekl
při předání primář dětského oddělení. Moni-
tory budou podle něj používané především
u rizikových skupin novorozenců.

Permoníci vás
protáhnout městem

Prázdniny jsou sice definitivně za námi,
přesto se však rodiče s dětmi mohou vydat na
víkendovou procházku městem. Jako moti-
vace může posloužit leták, který před něko-
lika týdny vydalo město Příbram. 

Permoníci Prokop a Světluška vás provedou
městem a pomohou se zodpovězením mnoha
zajímavých otázek. Například: Víte, kolik
schodů vede z ambitů ke Korunovačnímu
oltáři na Svaté Hoře? Kolik věžiček má kostel
sv. Jakuba na náměstí T. G. Masaryka? Uvě-
domujete si, co vlastně drží v ruce socha před
Zámečkem vyobrazující Arnošta z Pardubic? 

Procházka vyznačená v turistickém letáku
má několik zastavení, díky nimž lze najít
správné odpovědi. Po zodpovězení deseti
soutěžních otázek získáte malou odměnu
v informačním středisku v Zámečku-Ernesti-

nu. Letáčků je dost, nákladem 5000 kusů je vydalo město Příbram a jsou zdarma k dostání ve
zmiňovaném infocentru. Leták v  tiskové kvalitě je rovněž ke stažení zde:
poznejpribram.cz/data/11.pdf.

Chystá se koncert 
Příbramské filharmonie 
a Vepřekova smíšeného sboru

V Příbrami se uskuteční výroční koncert Příbramské filharmonie a Vepřekova smíšeného
sboru. Příbramská filharmonie tímto koncertem oslaví 110. a Vepřekův smíšený sbor 35. výročí
svého založení. Koncert se uskuteční v pátek 9. listopadu 2018 v příbramském divadle.

Studentům příbramské A3V 
začal podzimní semestr

Zhruba padesátka seniorů se 11. září sešla na zahájení úvodního semestru roku 2018/2019 Aka-
demie třetího věku (A3V). Akci pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje za finanční podpory
Středočeského kraje a města Příbram a tématem prvního semestru je studijní program pod názvem
Šlechtické rody v Čechách. Studenty na první přednášce přivítal ředitel institutu Jiří Holý a pří-
bramský místostarosta Václav Švenda, který uvedl, že město Příbram je hrdým podporovatelem
této akademie. VISK vypsal termíny i dalších kurzů. Ve třetím kvartále můžete v Příbrami navště-
vovat: Účetnictví ÚSC (DPH ve veřejném sektoru), Správa a hospodaření v obecních lesích v praxi,
Aktuální dotační tituly pro ÚSC a nejčastější chyby v čerpání dotací. Příbramské vzdělávací středisko
se nachází v ulici Osvobození (II. poliklinika). Podrobnosti najdete na webu visk.cz.

Hejtmanství hledá 
významné osobnosti kraje

V pondělí 10. září byly zahájeny nominace na ocenění Cena hejtmanky Středočeského kraje.
Jde o ocenění, které se hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová rozhodla od letošního roku
udělovat osobám, které se svou činností, zásluhami či životem významně spojily se Středočeským
krajem či ho reprezentují v rámci ČR nebo v zahraničí. Cena hejtmanky bude udělována v těchto
kategoriích: hrdinský čin, společenská odpovědnost, kultura, sport, vzdělávání, věda a výzkum,
pracovník veřejného sektoru, podnikatel/podnikatelka. Pokud je ve vašem okolí někdo, kdo si
podle vašeho názoru zaslouží být oceněn, můžete na hejtmanství poslat svůj návrh. Potřebné
informace a dokumenty najdete zde: kr-stredocesky.cz/web/urad/cena-hejtmanky1.

Někteří žáci dosáhli
při zkouškách
úrovně
středoškolských
znalostí

V obřadní síni v Zámečku-Ernestinu převzali
žáci ZŠ Školní z rukou ředitelky školy Kláry Karlíkové certifikáty potvrzující úspěšné složení
mezinárodně uznávaných zkoušek Cambridge English. ZŠ Školní pořádá třetím rokem přípravné
kurzy ke zkouškám Starters, Movers a KET. Předávání certifikátů 5. září se zúčastnilo 46 svátečně
naladěných žáků (sedm žáků za kategorii Starters, 27 žáků za kategorii Movers a 12 žáků za
kategorii KET) a jejich rodinných příslušníků a přátel. Slova uznání a pochvaly vyslechli absolventi
zkoušek z úst místostarosty města Příbram Václava Švendy a akademické ředitelky spolupra-
cujícího centra AKCENT Heleny Linkové. Někteří absolventi zkoušek KET dosáhli úrovně znalostí
B1, která odpovídá středoškolské úrovni anglického ja zyka.

KRÁTCE

S Aktuality zpracoval: Stanislav D. Břeň

Do školních lavic
usedly čtyři stovky
prvňáků

Příbramské základní školy letos přivítaly
380 prvňáčků. Město pro ně přichystalo dárky
v podobě kufříků na pracovní pomůcky, lahví
a boxů na svačinu a pastelek. Dárky pro nově
příchozí poskytla i společnost Eko-kom, pro-
vozující systém sběru a recyklace odpadů.
Díky firmě si děti odnesly pravítka, rozvrhy
hodin nebo pexeso, které je hravou formou
seznámí s pravidly třídění odpadu. 

Sobota 29. září:
Rezervujte si 
dost času

V sobotu 29. září se v Příbrami uskuteční
hned čtyři velké akce, které usilují o pozornost
obyvatel města. Den se rozeběhne hned brzy
ráno, a to doslova. V areálu Nového rybníka
se uskuteční 25. ročník Běhu města Příbrami.
Začíná se žákovskými kategoriemi už v 9.00,
start hlavního závodu je v 11.30 a všechny
podrobnosti najdete na webu behmestapri-
brami.cz. 

Nový rybník bude svědkem také další
významné události. V 10.00 se slavnostně
otevře několikakilometrová dráha pro in line -
ové bruslení, která vede z Nováku kolem Ju -
nior klubu k Fialově mlýnu a zase zpět. 

Samotný Junior klub ožije ve 21.30. Po
dvou letech od uzavření a kompletní rekon-
strukci a rozšíření se zde uskuteční opening
party. Hraje DJ Bery. 

V sobotu si přijdou na své i starší ročníky.
Od 14.00 do 17.00 se koná již tradiční oslava
Svátku se niorů. Uskuteční se na náměstí
17. listopadu a vystoupí například Karel Kaho-
vec, Vladimír Walda Nerušil, Rožmitálská Ven-
kovanka, Sbor přátelství nebo Děti z Dětského
domova Solenice. Informace o těchto (ale i dal-
ších) akcích najdete také v kalendáři města na
kalendar.pribram.eu.

Na začátku školního
roku se setkali
všichni ředitelé

Při příležitosti zahájení nového školního
roku se na pozvání příbramské radnice setkali
všichni ředitelé mateřských, základních
a středních příbramských škol v Galerii Fran-
tiška Drtikola. Starosta Jindřich Vařeka a místo-
starostové Alena Ženíšková a Václav Švenda
popřáli ředitelkám a ředitelům úspěšný školní
rok a pevné nervy při vedení svěřených škol.
Zároveň všichni využili této příležitosti k nefor-
málnímu popovídání a k seznámení se s nový-
mi řediteli. Nové ředitele má Základní škola
Jiráskovy sady (Petr Šlemenda), Základní škola
Školní (Klára Karlíková), Základní škola Bře-
zové Hory (Josef Strejc), Gymnázium pod Sva-
tou Horou (Pavel Karnet).

V Příbrami se bude forenzně značit pomocí
syntetické DNA

Příbram připravila pro občany novinku v oblasti ochrany majetku. Jedná se o nejmodernější
metodu, jak chránit svůj majetek. Je založena na technologii mikroteček s obsahem jedinečného
kódu DNA. „Tyto mikrotečky přeneseme na kola či kompenzační pomůcky. Zároveň předmět opatříme
samolepkou, která potencionálního pachatele upozorní, že věc je označena syntetickou DNA a zároveň
zaregistrována v národním registru forenzního značení REFIZ,“ řekla manažerka prevence kriminality
Lucie Máchová. Jízdní kolo by se pak pro budoucího pachatele mělo stát bezcenné z hlediska
jeho dalšího zpeněžení. „Toto vše představuje silný nástroj při ochraně majetku a zejména jeho jed-
noznačné identifikaci. Celý projekt bude spuštěn v říjnu, občany budeme včas informovat, jakým způ-
sobem se do projektu zapojit,“ dodala Lucie Máchová. Služba bude pro občany zdarma. 

Finanční výbor: Městu jsme ušetřili miliony
Za několik dní se uskuteční komunální volby a výsledky rozhodnou o novém složení zastu-

pitelstva. S tím se změní také složení dvou ze zákona zřizovaných výborů zastupitelstva – kon-
trolního a finančního. Současný předseda finančního výboru Petr Rotter (ANO 2011) konstatoval,
že se výboru podařilo ušetřit miliony korun: „Přejednáním starých a nevýhodných pachtovních,
nájemních a podnájemních smluv, úpravou tarifů telefonních operátorů či projednáním pojistného
placeného městem, využitím téměř zapomenutých označníků MHD a dalšími aktivitami přispěl
finanční výbor městské kase úsporou několika milionů korun.“ Podle Petra Rottera se na tomto
výsledku podíleli všichni členové finančního výboru bez ohledu na to, jaké strany a hnutí je
nominovaly. Předseda výboru konkrétně ocenil práci (řazeno abecedně) Františka Caithamla
(Šance pro Příbram), Marty Frýbertové (ANO 2011), Zdeňka Havrančíka (ODS), Jiřiny Humlové
(KSČM), Markéty Klemšové (TOP 09), Jiřího Neumana (OHK) či Marka Školouda (TOP 09).
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Příbram se chystá na říjnové oslavy 
vzniku Československa
Česká republika si letos připomíná 100. výročí od založení Československa. Toto významné jubileum nezůstane bez povšimnutí
ani v Příbrami. Oslavy založení Československa se ve městě uskuteční 13. a 24. října, a to za podpory Ministerstva kultury ČR.

Město Příbram ve spolupráci s Hornickým
muzeem Příbram, Knihovnou Jana Drdy a Stát-
ním okresním archivem Příbram připravilo
v rámci akce Příbram prvorepubliková komen-
tovanou vycházku, která se bude konat 13. říj-
na 2018. „Účastníci se dozvědí mnoho
zajímavého o situaci na Příbramsku v době zalo-
žení Československa a rovněž společně zavzpo-
mínáme na vojáky, kteří zahynuli v první
světové válce,“ uvedla Lea Enenkelová z Odbo-
ru školství, kultury a sportu s tím, že procházka
povede po místech spjatých se založením repu-
bliky, jako jsou například Důl Anna, Svatá

Hora, budova bývalého báňského ředitelství
a památník obětem I. světové války u Zámeč-
ku-Ernestina.

Po společné vycházce bude následovat spo-
lečenské setkání v Sokolovně. Návštěvníci se
mohou těšit mimo jiné na slavnostní vystou-
pení členů příbramského Sokola, dobovou
módní přehlídku, loutkové divadlo a historic-
kou výstavu. K poslechu i tanci bude hrát kape-
la Cirkus Hulata. Dobové oblečení je vítáno,
ale samozřejmě není podmínkou. Do přípravy
této akce se zapojili také dobrovolníci z řad pří-
bramských spolků. 

Oslavy založení Československa budou
pokračovat ve středu 24. října 2018, kdy za
účasti zástupců města Příbram, významných
institucí a spolků, žáků místních škol a široké
veřejnosti společně zasadíme strom na památ-
ku vzniku republiky. „Ve večerních hodinách
si ve svatohorské bazilice vyslechneme koncert
varhaníků z Příbrami a partnerských měst
německého Freibergu a italského Ledra,“ infor-
movala Lea Enenkelová.

Ve stejný den se na náměstí T. G. Masaryka
uskuteční akce Zažijte to znovu, díky které spo-
lečně prožijeme den jako za časů první repu-
bliky. „Děti si vyzkouší vyučovací hodinu
s panem učitelem v obecné škole v dobových kuli-

sách a lavicích zapůjčených z barrandovských
filmových ateliérů. Návštěvníci ochutnají kávu
a oblíbené moučníky T. G. Masaryka v prvore-
publikové kavárně a také se mohou podívat do
tehdejší záložny,“ přibližuje příbramský místo-
starosta Václav Švenda. Prostřednictvím
moderních technologií se zájemci budou moci
seznámit s událostmi, které vedly ke vzniku
republiky, nebo zažít virtuální projížďku teh-
dejší Prahou. K vidění budou i historické expo-
náty (např. automobil značky Laurin &
Klement).

Přesně v den státního svátku, tj. v neděli
28. října, se budou konat oslavy 100. výročí
vzniku republiky na Březových Horách.
Z náměstí 17. listopadu vyjde v 10.00 slav-
nostní průvod, který povede na náměstí Hynka
Kličky, kde budou položeny věnce k pomníku
obětem 1. světové války. Součástí oslav, které
organizuje Osadní výbor Březové Hory a Spo-
lečnost občanů a přátel Březových Hor, bude
i zasazení pamětní lípy na náměstí J. A. Alise
s doprovodným kulturním programem.

Celý program oslav je ke stažení na webu
kalendar.pribram.eu.

S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

Oslavy založení
Československa 
se v Příbrami uskuteční 
13. a 24. října. 

Členové příbramského Okresního národního výboru vyhlašují 29. října 1918 vznik ČSR, a to z balkonu Báňského ředitelství. Foto: SOkA Příbram
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Komunální volby jsou za dveřmi, 
vybírat můžete ze 13 kandidátek
V řádném termínu vypsaném prezidentem republiky se v Příbrami uskuteční volby do zastupitelstva města. 
Konají se v pátek 5. a v sobotu 6. října letošního roku.

Příbram čekají volby do zastupitelstva města,
které proběhnou v pátek 5. a v sobotu 6. října
2018. Volby se konají v souladu se zákonem
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí v platném znění. Dne 18. června letošního
roku stanovili příbramští zastupitelé, že pro
volební období 2018–2022 bude mít zastupi-
telstvo 25 členů, tedy stejný počet jako ve stá-
vající volební periodě. V komunálních volbách
volí občané s trvalým pobytem v Příbrami starší
18 let (alespoň druhý den volby) a pro tento
typ volby se nevydávají voličské průkazy. Volit
může i občan jiného členského státu EU starší
18 let, pokud je v Příbrami přihlášen k trvalému
pobytu nebo registrován k přechodnému poby-
tu. Občan jiného členského státu EU může hla-
sovat pouze za podmínky, že požádal o zápis
do dodatku stálého seznamu voličů.

V Příbrami byly zaregistrovány kandidátní
listiny celkem 13 politických stran, hnutí
a uskupení. Níže je vyjmenováváme v abeced-
ním řazení (uvádíme název kandidátky s drob-
nými typografickými odlišnostmi, např.
kandidátky s názvem velkými písmeny zmiňu-
jeme ve tvaru podle jazykové normy): ANO
2011, Česká pirátská strana, Česká strana
sociálně demokratická, Dělnická strana sociální
spravedlnosti, Komunistická strana Čech
a Moravy, Křesťanská a demokratická unie –
Československá strana lidová, Občanská demo-
kratická strana, Přátelé Březových Hor – Klub
angažovaných nestraníků, Příbramáci pro Pří-
bram, Sdružení pro republiku – Republikánská
strana Československa Miroslava Sládka, Svo-
boda a přímá demokracie – Tomio Okamura
(SPD), Šance pro Příbram, TOP 09. 

V Příbrami je 39 očíslovaných volebních okrs-
ků s volebními místnostmi, které se nacházejí
na níže uvedených adresách. Voliči by měli
věnovat pozornost materiálům v obálkách s hla-

sovacími lístky, z nichž se dozvědí číslo a adresu
okrsku, v němž budou volit.

1: OBCHODNÍ AKADEMIE a VOŠ – PŘÍBRAM I,
NA PŘÍKOPECH 104 pro voliče podle místa, kde
jsou přihlášeni k trvalému pobytu: PŘÍBRAM I –
čp.: 1 až 14, 19, 21, 22, 66 až 77, 79 až 81, 84
až 91, 97 až 130, 132 až 137, 139 až 145, 152
až 157, 159, 162, 179, 182, 187, 189, 196 až
200, 252 až 254, 256, 257, 266, 331, 338, 342
až 345, 347, 349 až 353, 361 až 364, 367;
Oblastní nemocnice Příbram, a. s. – Příbram I,
U Nemocnice 84; PŘÍBRAM IV – čp.: 26 až 30,
143, 394, 397, 399
2: OBCHODNÍ AKADEMIE a VOŠ – PŘÍBRAM I,
NA PŘÍKOPECH 104 pro voliče podle místa, kde
jsou přihlášeni k trvalému pobytu: PŘÍBRAM I –
čp.: 20, 27 až 65, 160, 161, 163 až 178, 180,
181, 183 až 186, 191 až 195, 201 až 203, 205
až 251, 255, 258 až 263, 265 až 274, 277 až
283, 285 až 288, 291 až 311, 315 až 322, 326
až 330, 332 až 337, 339 až 341, 344, 346, 354,
357 až 360, 365, 366, 368; PŘÍBRAM IV – čp.:
12, 14 až 16, 20, 21, 24, 145, 146, 153, 154,
171 až 175, 402, 404
3: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM II, JIRÁSKOVY
SADY 273 pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu: PŘÍBRAM II – čp.: 1
až 5, 7 až 35, 37 až 56, 58 až 200, 202 až 213,
215 až 221, 223 až 234, 240, 243, 244, 261 až
277, 280, 282 až 304, 320 až 325, 327, 328,
346, 351 až 398, 422 až 424, 475 až 477, 681,
682, 695, 697, 703
4: ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, BAL-
BÍNOVA 328, PŘÍBRAM II pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: PŘÍBRAM
II – čp.: 57, 235 až 239, 241, 242, 245 až 260,
278, 279, 281, 305 až 308, 310, 311, 313 až
319, 326, 330 až 345, 347 až 350, 399 až 405,
407 až 415, 417 až 421, 425 až 474, 478 až

480, 482 až 526, 528 až 664, 666, 667, 670 až
672, 674 až 680, 683 až 694, 696, 698 až 702,
704 až 710; PŘÍBRAM II – evidenční číslo: 1; PŘÍ-
BRAM I – čp.: 324, 325
5: PŘÍBRAM III, DLOUHÁ 163 pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM III – čp.: 124 až 130, 161, 162, 164
až 166, 168, 170 až 200, 203 až 208, 210, 211,
214, 226 až 228, 230 až 236, 238, 240, 241,
243, 245 až 248, 253, 255, 257 až 261, 263 až
265, 268 až 270, 272, 274 až 286, 288, 290 až
293, 307, 308, 312 až 316, 329 až 339, 341 až
350, 352 až 357, 378, 381 až 383, 399 až 412,
414, 415, 418 až 461, 463 až 481, 483 až 536,
538 až 549, 556, 558, 560 až 562, 582, 587,
588, 593, 594, 596 až 598, 600, 601, 609, 610,
613, 618, 623 až 628, 630, 631, 634 až 638,
646, 647; PŘÍBRAM III – evidenční číslo: 6, 8
6: PŘÍBRAM III, DLOUHÁ 163 pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM III – čp.: 8, 64, 70 až 74, 80 až 85, 90
až 112, 138, 139, 163, 167, 209, 212, 215 až
219, 221 až 225, 237, 242, 244, 246, 249 až
252, 256, 262, 266, 267, 271, 273, 289, 294
až 306, 309, 310, 317, 318 až 328, 340, 351,
358 až 377, 379, 380, 384 až 398, 413, 416,
417, 550 až 555, 557, 559
7: PŘÍBRAM III, DLOUHÁ 163 pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM I – čp.: 15 až 18; PŘÍBRAM III – čp.:
131 až 137, 146 až 153, 155 až 157, 159, 160
8: Q–KLUB – PŘÍBRAM III, BŘEZNICKÁ 135 pro
voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu: PŘÍBRAM III – čp.: 113 až 123, 135, 140
až 145, 158; PŘÍBRAM IV – čp.: 22, 31, 33 až
45, 47 až 95, 97 až 99, 101 až 117, 120 až 122,
124 až 129, 132, 133, 135 až 142, 144, 151,
152, 155 až 158, 160, 176, 177, 228 až 235,
355, 388, 390, 395, 398, 403, 405, 407 
9: DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE – PŘÍBRAM IV, POD
ŠACHTAMI 294 pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu: PŘÍBRAM IV – čp.:
1 až 6, 19, 118, 131, 134, 148, 149, 159, 161
až 170, 178 až 227, 236 až 354, 356 až 373,
375, 377 až 389, 393, 396, 401, 406
10: PŘÍBRAM V – ZDABOŘ, ZDABOŘSKÁ 27 –
HASIČSKÁ ZBROJNICE pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: PŘÍBRAM
V – ZDABOŘ – čp.: 27, 32 až 39, 58 až 60, 65, 72
až 107, 109 až 115, 117, 121 až 128, 133 až
135, 137 až 148, 170 až 174, 185, 186, 191,
195, 196, 214, 217, 224, 225, 229, 342 až 363,
368 až 379, 384 až 388, 396 až 398, 400 až
407, 431 až 434, 436 až 440, 443 až 445, 450,
455, 457, 460 až 463, 465 až 480, 482, 483 až
485, 488 až 491, 493, 494, 503 až 518, 520,
521, 547, 566, 567, 571 až 580, 584, 586, 588
až 590, 593 až 595, 602, 604, 611 až 613, 615
až 620, 634 až 636, 648, 650, 652, 655
11: PŘÍBRAM VII, ŽEŽICKÁ 193 pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM V – ZDABOŘ – čp.: 226, 227, 263 až
268, 270, 274 až 294; Oblastní nemocnice Pří-
bram, a.s. – Příbram V – Zdaboř, Podbrdská 269
12: PŘÍBRAM VII, ŽEŽICKÁ 193 pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni ktrvalému pobytu: PŘÍ-
BRAM V– ZDABOŘ – čp.: 295 až 309, 390 až 393;
PŘÍBRAM VI – BŘEZOVÉ HORY – čp.: 644 až 646
13. ZAVRŽICE čp. 9 – HASIČSKÁ ZBROJNICE pro
voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu: ZAVRŽICE – čp.: 2 až 18, 20 až 22, 29,

30, 33, 34, 36, 37, 38; ZAVRŽICE – evidenční
číslo: 9
14: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM – BŘEZOVÉ
HORY, PŘÍBRAM VI – BŘEZOVÉ HORY, NÁMĚSTÍ
J. A. ALISE 1 pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu: PŘÍBRAM VI – BŘE-
ZOVÉ HORY – čp.: 1, 3 až 5, 7 až 9, 12 až 14, 16,
18 až 29, 31, 33 až 42, 45 až 123, 126 až 202,
204 až 271, 274 až 294, 296 až 353, 355 až
394, 396 až 432, 435 až 514, 518, 520 až 566,
570, 573, 574, 576, 582, 585 až 593, 596 až
598, 600 až 616, 618, 619, 621 až 642, 647 až
654, 656 až 661; LAZEC – čp.: 23 až 26, 31 až
33, 39, 40, 62, 67
15: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM VII, 28. ŘÍJNA 1
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trva-
lému pobytu: PŘÍBRAM VII – čp.: 83 až 86, 88
až 101, 147 až 153, 205, 206, 208, 209, 214
až 233, 286
16: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM VII, 28. ŘÍJNA 1
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trva-
lému pobytu: PŘÍBRAM VII – čp.: 75 až 82, 102
až 113, 182 až 187, 253, 338, 440 až 451, 454
až 462, 530
17: GYMNÁZIUM – PŘÍBRAM VII, LEGIONÁ-
ŘŮ 402pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: PŘÍBRAM VII – čp.: 3 až 5,
12, 13, 170 až 173, 400 až 439, 531
18: GYMNÁZIUM – PŘÍBRAM VII, LEGIONÁ-
ŘŮ 402pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: PŘÍBRAM VII – čp.: 6 až 11,
28 až 55, 379 až 399, 523
19: GYMNÁZIUM – PŘÍBRAM VII, LEGIONÁ-
ŘŮ 402pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: PŘÍBRAM VII – čp.: 340 až
378, 539
20: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM VII, 28. ŘÍJNA 1
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trva-
lému pobytu: PŘÍBRAM VII – čp.: 1, 2, 14 až 27,
56 až 58, 67 až 74, 174 až 179, 452, 453
21: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM VII, 28. ŘÍJNA 1
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trva-
lému pobytu: PŘÍBRAM VII – čp.: 59 až 66, 301
až 324
22: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM VII, BRATŘÍ
ČAPKŮ 279 pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu: PŘÍBRAM VII – čp.:
235, 243 až 252, 254, 260, 281 až 285, 287 až
300, 524, 525, 532
23: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM VII, BRATŘÍ
ČAPKŮ 279 pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu: PŘÍBRAM VII – čp.:
236 až 242, 255 až 259, 263 až 280, 325 až
337, 537
24: PŘÍBRAM VII, ŽEŽICKÁ 193 pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII – čp.: 180, 188 až 193, 207, 234,
486 až 489, 491, 497, 498, 535, 536, 538
25: PŘÍBRAM VII, ŽEŽICKÁ 193 pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII – čp.: 490, 492 až 496, 499 až 518,
528, 529, 534; PŘÍBRAM VI – BŘEZOVÉ HORY
– čp.: 354
26: PŘÍBRAM VII, ŽEŽICKÁ 193 pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘIBRAM VII – čp.: 181, 261, 262, 463 až 485,
519 až 522, 533
27: PŘÍBRAM VII, ŽEŽICKÁ 193 pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII – čp.: 87, 114 až 146, 154 až 169,
194 až 204, 210 až 213, 339

28: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM VIII, ŠKOLNÍ 75
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trva-
lému pobytu: PŘÍBRAM VIII – čp.: 30 až 42, 48,
51, 67 až 86, 124, 125, 148
29: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM VIII, ŠKOLNÍ 75
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trva-
lému pobytu: PŘÍBRAM VIII – čp.: 46, 49, 52 až
66, 107 až 109, 127 až 131, 142 až 147
30: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM VII, BRATŘÍ
ČAPKŮ 279 pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu: PŘÍBRAM VIII – čp.:
45, 110 až 123, 135 až 139
31: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM VIII, ŠKOLNÍ 75
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trva-
lému pobytu: PŘÍBRAM VIII – čp.: 47, 87 až 96,
106, 132, 140
32: DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU – PŘÍ-
BRAM VIII, BRODSKÁ 100 pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: PŘÍBRAM
VIII – čp.: 50, 97 až 105, 133
33: 1. SčV, PŘÍBRAM IX, NOVOHOSPODSKÁ 93
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trva-
lému pobytu: PŘÍBRAM IX – čp.: 6, 19, 20, 23
až 37, 39, 40, 42 až 46, 48, 52, 57 až 60, 63, 65
až 67, 71 až 75, 80 až 98, 100, 103, 105 až 159;
BYTÍZ – čp.: 101 až 114
34: ŽEŽICE čp. 7 (býv. restaurace) pro voliče
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému poby-
tu: ŽEŽICE – čp.: 1, 2, 4 až 17, 19 až 37, 39, 41
až 45, 47 až 57, 59 až 92, 94, 96 až 114, 116,
118 až 133, 135 až 139, 142 až 161, 164 až
180, 182 až 189, 191, 192, 194 až 217, 221 až
223, 229, 230; ŽEŽICE – evidenční číslo: 4
35: BROD – KLUBOVNA pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: BROD –
čp.: 1 až 32, 34 až 46, 48; BROD – evidenční číslo:
1, 3, 4
36: JERUSALÉM čp. 42 – KLUBOVNA pro voliče
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému poby-
tu: JERUSALÉM – čp.: 1 až 7, 9 až 37, 39, 41 až
43; JESENICE – čp.: 1, 2, 4 až 7, 9 až 23
37: LAZEC čp. 73 – SPORTOVNÍ KLUBOVNA pro
voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu: KOZIČÍN – čp.: 1 až 58, 60 až 91; LAZEC
– čp.: 1 až 4, 6 až 22, 27 až 30, 34 až 36, 38, 41
až 56, 58 až 61, 63 až 66, 68 až 76, 78 až 83,
85, 92 až 97, 101, 106, 109; LAZEC – evidenční
číslo: 1, 13, 20; KOZIČÍN – evidenční číslo: 14
38: ORLOV čp. 111 – HASIČSKÁ ZBROJNICE pro
voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu: ORLOV – čp.: 1 až 13, 15 až 64, 66 až
69, 71 až 114, 118, 120 až 123
39: PŘÍBRAM V – ZDABOŘ, POŠTOVNÍ 4 pro voli-
če podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu: PŘÍBRAM V – ZDABOŘ – čp.: 1 až 6, 23
až 26, 28 až 31, 41 až 46, 48 až 57, 61 až 64, 66
až 71, 116, 118 až 120, 129 až 132, 136, 149,
150, 152 až 169, 175 až 184, 188 až 190, 192
až 194, 197 až 213, 215, 216, 218 až 223, 228,
230 až 235, 237 až 262, 271 až 273, 310 až
341, 492, 495, 497 až 502, 526, 527, 531 až
542, 546, 548 až 565, 568 až 570, 581 až 583,
585, 587, 591, 592, 596 až 601, 603, 605 až
610, 621 až 633, 637 až 640, 642, 647, 649,
651, 653, 654, 656

O výsledcích voleb a dalších podrobnostech
budeme informovat v příštím vydání Kahanu. 

S Stanislav D. Břeň

Tipy pro vaši
volbu
Hlasování při komunálních volbách
má své odlišnosti. Existuje více
možností, jak označit svůj lístek,
a značně se liší od ostatních typů
voleb. Volič může udělit takový
počet hlasů, kolik je ve městě
zastupitelů. V Příbrami tak může
zakřížkovat 25 lidí. Možností, jak
postupovat, je několik.

■ Pakliže nepreferujete žádné konkrétní
osobnosti, lze volit takzvaně stranicky.
Křížkem označíte jen jednu volební
 stranu a vašich „25 hlasů“ připadne 
25 lidem na zvolené kandidátce. 

■ Jestliže se rozhodnete hlasovat pro kan-
didáty jedné volební strany, ale nesou-
hlasíte s jejím lídrem, lze křížky udělit
jednotlivým kandidátům v rámci strany.
V tomto případě není třeba označit celou
stranu, ale křížkujete jen jednotlivé kan-
didáty. Jestliže neudělíte všech 25 kříž-
ků, vaše udělené hlasy platí, ale zbylé
propadají.

■ Pokud se rozhodnete, že v komunálních
volbách budete vybírat jednotlivé kan-
didáty ve více možných volebních stra-
nách, máte možnost. Jen je třeba počítat,
aby jich bylo opět maximálně 25. Ozna-
číte-li méně kandidátů, zbylé hlasy pro-
padají, označené však opět platí. 

■ Máte možnost kombinovat i volbu osob-
ností a volební strany. Chcete například
šest kandidátů z  různých volebních
stran, ty zaškrtnete, a pak udělíte křížek
pro vaši preferovanou stranu. Šest kan-
didátů od vás získá hlas, zbylých 19 hla-
sů připadne straně, kterou označujete
jako celek. 

■ Vždy je třeba dávat pozor a pečlivě počí-
tat. V  podmínkách Příbrami nesmíte
udělat více než 25 křížků. Není možné
zakřížkovat například dvě volební stra-
ny. Stejně tak nemůžete dát 26 hlasů
a více napříč různými volebními strana-
mi. Pak by vaše volba byla neplatná
a propadly by všechny hlasy. 

S red

V Příbrami a osadách je 39 volebních okrsků. Foto: Pavlína Svobodová
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Vybudování tzv. Jihovýchodního obchvatu
města Příbrami bylo tématem pracovního setkání
vedení města Příbrami s ministrem dopravy
Danem Ťokem, které se uskutečnilo v  pátek
31.srpna. Jednání se osobně zúčastnil ipředseda
vlády České republiky Andrej Babiš.

„O zahájení výstavby druhé části obchvatu je
v podstatě rozhodnuto. Smyslem pracovního
setkání se členy vlády včetně pana premiéra
a zástupců Ředitelství silnic a dálnic bylo po -
ukázat na závažnost rozhodnutí, které se týká
výstavby jihovýchodního obchvatu jako celku
a o kterém bude centrální komise Ministerstva
dopravy rozhodovat již v několika málo násle-
dujících měsících,“ uvedl k výsledkům jednání,
které probíhalo i za účasti veřejnosti, příbram-
ský starosta Jindřich Vařeka.

Podle starosty bylo pro město ajeho obyvatele
důležité zdůraznit i jiný pohled na výstavbu, než
je jenom pohled ekonomický: „Pro Příbramany
je totiž naprosto zásadní to, zda vnitřek města bude
i nadále zatěžován neúměrnou dopravou.“

Během debaty několikrát zaznělo, že výstav-
bou pouze jedné části obchvatu by většina hlav-
ních ulic spíše utrpěla, než aby získala. „Jinak
jsou na tom samozřejmě obyvatelé městské části
Březové Hory, kterým bude výstavbou ať jedné,
nebo obou etap pomoženo zcela zásadním způso-
bem,“ je si jist příbramský starosta.

Ministr dopravy i zástupci Ředitelství silnic
adálnic se několikrát vprůběhu jednání vyjádřili
tak, že podle nových pravidel posuzování výstav-
by budou rovněž otázky bezpečnosti a ekologie
brány na zřetel.

Jaký je aktuální stav přípravy obchvatu? Minis-
terstvo dopravy při schvalování aktualizace
záměru projektu rozhodlo prozatím o pokračo-
vání přípravy pouze 2. části obchvatu (má se sta-

vět jako první). Stavba „I/18 Příbram jihovýchod-
ní obchvat – 2. část“ má začátek u obce Bohutín
akončí uobce Brod (u„Ornova mlýna“) na silnici
I/66, kde je navrženo přebudování současné sty-
kové křižovatky III/1912 a I/66 na kapacitní
okružní křižovatku, která zajistí inapojení areálů
výroby a služeb ve Zdaboři na silnici I/66 bez
hrozby navýšení dopravy vŽežicích. Tato stavba
zabezpečí převedení veškeré tranzitní automo-
bilové dopravy zobcí Bohutín, Vysoká Pec, Havír-
na a Příbram-Březové Hory (tranzit ve směru D4
– Rožmitál pod Třemšínem, který sám osobě není
hlavní dopravní zátěží na dnešní I/18 na průtahu
Příbramí). Oblast Březových Hor, která je pod-
dolována, je zcela nevhodná pro těžkou kamio-
novou dopravu. Celá stávající trasa velice silně
zasahuje do života občanů těchto obcí, zejména
z hlediska hlukové zátěže, prašnosti a celkové
bezpečnosti. Na tuto část je zpracována doku-
mentace pro územní rozhodnutí a byla podána
žádost o územní rozhodnutí. Hluková situace
v Brodu bude řešena v souvislosti s realizací této
 stavby. 

Příprava 1. a 3. části je pozastavena až do
vydání aktualizace prováděcích pokynů pro
hodnocení ekonomické efektivnosti projektů
silničních a dálničních staveb, které musí
respektovat nové pokyny EU. Na základě takto
aktualizovaných Prováděcích pokynů bude
následně zpracována aktualizace ekonomic-
kého hodnocení projektu a tento bude znovu
předložen k posouzení Centrální komisi minis-
terstva dopravy ČR. Aktuálně je v rámci 2. části
jihovýchodního obchvatu (úsek Bohutín –
Ornův mlýn) dokončena dokumentace pro
územní rozhodnutí. Dne 12. prosince 2017
byla podána žádost o vydání územního roz-
hodnutí. Proces jeho vydání je přerušen nejdéle

Chystané dopravní stavby 

V průběhu pracovní schůzky, která proběhla
ještě před její veřejnou částí, byl za přítomnosti
ministra Dana Ťoka dohodnut postup společné
práce města aŘeditelství silnic adálnic na pro-
jektech rekonstrukce Milínské ulice, odstra-
nění staré železniční vlečky a přejezdu
z Husovy ulice nebo vybudování nové želez-
niční zastávky Příbram sídliště a dalších.
Oprava silnice č. I/66 ul. Milínská (v úseku
od křižovatky s ul. Špitálská po okružní kři-
žovatku u Drupolu Příbram): Vtéto ulici došlo
od roku 2014 do současné doby k 39 doprav-
ním nehodám, z toho se v sedmi případech
jednalo osražení chodců. Zároveň je tato ulice
jedním znejkritičtějších míst vPříbrami, co se
parkování týče. Součinnost města aŘSD je pro-
to v tomto případě zcela nezbytná. Do konce
roku 2018 se předpokládá zadání soutěže na
zpracování projektové dokumentace tohoto
úseku silnice I/66. Projektování daných úseků
bude plně v koordinaci s místní samosprávou
a budou koordinovány opravy sítí s opravou
komunikace.
Výstavba zastávky Příbram sídliště: Datum
zahájení se předpokládá na začátek příštího
roku, během roku by se stavba měla také ukon-
čit, ato za přibližně 30milionů korun. Zastávka
přiblíží železniční dopravu obyvatelům nej-
většího příbramského sídliště.
Odstranění vlečky ze silnice č. I/18, ul. Huso-
va: Je zpracována projektová dokumentace na
odstranění přejezdu a opravu povrchu od
železničního přejezdu po Kaufland. Vsoučas-
né době probíhá výběr zhotovitele, před -
pokládaná realizace počátkem čtvrtého
kvartálu 2018.
Oprava a rozšíření komunikace č. II/118
(z Příbrami na Hluboš, Jince a dále až do Zdic):
V současné době probíhá realizace na úseku
II/118 Příbram – Trhové Dušníky. Probíhá sou-
těž na zhotovitele stavby vúseku II/118Trhové
Dušníky – Hluboš.
Oprava povrchů silnic nižších tříd (např. sil-
nice č.II/118ul. Balbínova, č.III/1189 vosadách
Lazec a Kozičín, III/11417 ul. Jinecká a Dobříš-
ská): Vsoučasné době jsou vrealizaci čtyři stav-
by III/0307Lešetice – průtah aIII/0191Vševily
– Hlubyně – Březnice. Ustavby III/12133hranice
JČ kraje – kř. III/10529 se předpokládá podep-
sání smlouvy vříjnu 2018. Dále se předpokládá
zahájení stavby II/114 Dobříš, most ev.
č. 114–016 s financováním z IROP.

Součástí ministerské návštěvy byla i diskuse s občany a zástupci osadních výborů. Foto: Pavlína Svobodová

Ministr dopravy Dan Ťok a premiér Andrej Babiš jednali v pátek 31. srpna s vedením
Příbrami. Hlavním tématem byl jihovýchodní obchvat města. Část programu byla
určena i pro setkání s veřejností. Vystoupili například zástupci osadních výborů
městských částí, kterých se výstavba obchvatu týká nejvíce. 

Prioritou je vybudovat celý obchvat
Příbrami. Nikoliv jen jednu část

do 31. prosince 2018 z důvodu nutnosti
doplnění podkladů podle požadavku staveb-
ního odboru. Objednán byl projekt podrobného
geotechnického průzkumu.

S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

U každé možnosti platby se vyplňují 
údaje jednorázově při první platbě. 
Aplikace si dále zapamatuje Vaše 
data, která bezpečně spravujete 
pod chráněným přístupem 
využívajícím ověřené bezpečnostní 
certifikáty.

Systém města Příbram obdrží 
informaci o úhradě platby. 
Platný parkovací status Vašeho vozu 
je také v centrálním informačním 
systému. Strážník si tak platnost
Vašeho parkování ověří 
prostřednictvím registrační značky
vozidla, žádný parkovací lístek
za okno už nepotřebujete.

Za Vaši platbu parkovného Vám
na e-mail přijde elektronický účetní
doklad vztahující se ke každé
transakci, se všemi potřebnými
náležitostmi.

Tyto mobilní platby se vztahují 
k parkování na ulici (v zónách 
placeného stání) a na městských 
parkovištích. 

Zadejte 
parkovani.pribram.eu 

do internetového 
prohlížeče. 

Stáhněte si
aplikaci MPLA:

Virtuální parkovací 
hodiny

(pro Android).

Najděte na mapě ulici
nebo parkoviště, kde

chcete zaparkovat,
a klikněte

na "online platba".

Více informací o parkování v Příbrami na webu parkovani.pribram.eu

Zadejte RZ vozidla, délku parkování a typ karty 
(Visa, MasterCard, CCS), následně potvrďte platbu.
HOTOVO. ZAPLACENO.

4 možnosti platby
MOBILNÍ PLATBA PARKOVNÉHO

Načtěte si unikátní 
QR kód.

Ve městě se objeví nové kamery a radary
V těchto dnech v Příbrami probíhá instalace bezpečnostních kamer, úsekových měřičů a ukazatelů okamžité rychlosti. Měly by
přispět k vyšší bezpečnosti občanů i silničního provozu.

Nové kamerové body, úsekové měřiče a uka-
zatele okamžité rychlosti se v posledních dnech
objevují na nových místech po Příbrami. Město
například rozšiřuje městské kamerové dohle-
dové centrum. Nové kamerové body budou ve
vnitrobloku v ulici Čechovská, dále v ulicích
Školní, Plzeňská, Šachetní a Čs. armády. Kame-
rový systém se rozšíří také k Junior klubu a do
areálu Nového rybníka. Instalace kamer a začle-
nění do kamerového systému má být hotovo

Město vypíše tendr na nového dopravce
V závěru volebního období mělo příbramské zastupitelstvo na programu jeden z klíčových bodů, a to městskou hromadnou
dopravu v Příbrami. Příbramští zastupitelé na svém zasedání v pondělí 10. září nakonec neschválili prodloužení smlouvy se
současným provozovatelem příbramské městské hromadné dopravy, kterým je společnost Arriva Střední Čechy. 

Z diskuse a podkladových materiálů, zejmé-
na pak právní analýzy, kterou město disponu-

je, vyplynulo, že prolongace stávající smlouvy
by neodpovídala současným právním předpi-
sům. Nebylo doporučeno uzavřít smlouvu
pouze formou dodatku. Nový přepravce tak
vzejde z řádného výběrového řízení, jehož
výsledky budou známy až po říjnových komu-
nálních volbách. 

Nynější smlouvu s dopravcem, jehož právním
nástupcem je firma Arriva Praha, podepsal pří-
bramský starosta Ivan Fuksa v  roce 2006.
Smluvní vztah byl uzavřen na dobu neurčitou.
O tři roky později starosta Příbrami Josef Řihák
signoval dodatek ke smlouvě, kterým byla její
platnost stanovena na dalších deset let. Aktuální
smluvní vztah mezi městem Příbram a Arriva
Praha tak má vypršet 30. listopadu příštího
roku. Do té doby není možné nikterak měnit
dojednané podmínky. 

Další informace o stavu MHD:
• výčet dat: pribram.eu/aktualni-temata/mhd-

pribram-1-cast.html 
• údaje o vnitroměstské dopravě: pribram.eu/

aktualni-temata/mhd-pribram-2-cast-za klad -
ni-udaje-o-vnitromestske-doprave.html 

• kvalita MHD v Příbrami: pribram.eu/aktualni-
temata/mhd-pribram-3-cast-neco-malo-o-
kvalite-mhd-v-pribrami.html 

• průzkum: pribram.eu/aktualni-temata/mhd-
pribram-4-cast-dotaznikovy-pruzkum.html 

• integrace do PID: pribram.eu/aktualni-te ma -
ta/mhd-pribram-5-cast-integrace-do-pid.html

• tarify a platby: pribram.eu/aktualni-te ma -
ta/mhd-pribram-cast-6-tarify-a-zpusoby-plat-
by.html

S sdb

Kdo bude provozovat příbramskou MHD, se rozhodne
ve výběrovém řízení. Foto: archiv

v polovině letošního října. Podle příbramského
starosty Jindřicha Vařeky budou z důvodu zvý-
šení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
na území města i nové úsekové měřiče. Do kon-
ce roku přibudou v ulicích Milínská a Žižkova.
„Další čtyři ukazatele okamžité rychlosti vozidel
budou instalovány v ulici Balbínova, Evropská,
Slivických bojovníků, o čtvrtém místě se jedná,“
uvedl v čase uzávěrky Kahanu příbramský sta-
rosta. Ukazatele mají být využívány primárně

k tomu, aby informovaly řidiče o aktuální rych-
losti. Současně však poslouží pro tvorbu
dopravních statistik průjezdnosti osobních
i nákladních vozů a také poskytnou evidenci
o případných dopravních přestupcích. 

Detaily o současné modernizaci městského
kamerového dohledového systému najdete
na webu města pribram.eu.

S sdb
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SOCIÁLNÍ PÉČE ZÁBAVA

Oceníme chválu i kritiku
Letos v létě to byly tři roky od doby, kdy bylo zřízeno Centrum sociálních
a zdravotních služeb města Příbram. Jedná se o příspěvkovou organizaci, jejímž
hlavním smyslem a úkolem je poskytování sociálně zdravotních služeb jak pro
občany města, tak pro lidi z bližšího i širšího okolí.

Pod hlavičkou CSZS se
ukrývají střediska Pečova-
telská služba, Domov
seniorů, Dětské skupiny
a rehabilitační stacionář,
Azylový dům, Sociální
poradna, Nízkoprahové
denní centrum a noclehár-
na, Středisko terénních
služeb a Protialkoholní
a protitoxikomanická
záchytná služba. Celkově
pracuje v CSZS 161 osob
na hlavní pracovní poměr
a 59 osob na dohodu.
Sezónní brigádníky na výpomoc do těchto
počtů neuvádíme.

Naše organizace už není čerstvě narozeným
dítětem. Přečkala prvotní dětské nemoci
a období hledání se a nyní je pevně zakotvena
v systému sociálních služeb města Příbram.
Postupným spojováním a propojováním
původně nezávislých subjektů se z CSZS stal
velký a v regionu významný poskytovatel
 služeb.

Pro zhodnocení současného stavu věcí jsme
si zpracovali jednoduchou analýzu, která nám
měla odpovědět na několik otázek. V globálu
se jedná o to, co se nám daří a na čem bychom
měli ještě zapracovat, a to jak ve směru ke
klien tům, tak ve vztahu k zaměstnancům. Zají-
mavé jsou i naše plány do budoucna (více
v rámečku Vztah veřejnosti k CSZS). 

Ohlasy, ať už kladné či záporné, průběžně
zpracováváme. Snažíme se hledat kompromis
mezi požadavky klientů a možnostmi, které
jsou nám dány kapacitou, legislativou i míst-
ními podmínkami. Za slova chvály jsme rádi
a stejně tak i za konstruktivní kritiku. Protože
denně vstoupí naši pracovníci do života stov-
kám až tisícům Příbramanů, je nad slunce jas-

né, že se najdou ti, kteří
pochválí, i ti, kteří si postě-
žují. 

Našich cílů pro budouc-
nost je daleko více, než je
vyjmenováno. Obecně
platí fakt, že chceme
poskytovat dostupné a co
možná nejkvalitnější služ-
by všem, kteří na ně mají
nárok. To platí zejména
u služeb sociální péče
(senioři). U služeb sociální
prevence se i nadále bude-
me opírat o ideu toho, že

každý člověk je strůjcem svého životního štěs-
tí a že záleží na osobní snaze každého jednot-
livce, jak se svým životem naloží. My v tom
umíme poradit, pomoci nalézt cestu a na ní
nějaký čas doprovázet. I nadále budeme vní-
mat to, že soustavnou podporou i těch zdán-
livě nejméně motivovaných osob pomáháme
společnosti jako celku.

S Jan Konvalinka
Centrum sociálních a zdravotních služeb

města Příbram

Vztah veřejnosti k CSZS

Co na nás klienti oceňují
G Vstřícnost, spolehlivost a profesionalitu

služeb.
G Propojenost jednotlivých služeb a kom-

plexnost péče.
G Vlídný personál, který má snahu pomoci. 
G Zprostředkování kontaktu se společen-

ským prostředím, pomoc v každodenním
životě.

G Hezká a udržovaná střediska.
G Pokaždé se hledá alternativa řešení prob-

lému.
G Pořádání společenských a kulturních akcí. 

Za co nás klienti někdy kritizují
G Přísná pravidla u pobytových služeb (Azy-

lový dům).
G Časová vytíženost pracovníků nebo če kání.
G Velký nárůst administrativy a byrokracie

(hlavně v Dětských skupinách).
G Občasné stížnosti na dodávané jídlo.
G Někdy na nás klienti svalují vinu za

neúspěch, i když není zcela na naší straně. 

Co zaměstnanci oceňují na CSZS
G Personální práce – podpora schopných,

vzdělání a kurzy nad rámec povinností.
G Benefity – stravenky, masáže, sportovní

aktivity, benefitní telefonní tarify.
G Vstřícnost nejvyššího vedení CSZS a ochota

naslouchat potřebám.
G Příjemné pracovní prostředí a vstřícná per-

sonální politika.
G Motivující systém poskytování bonusů –

osobní příplatky, odměny. 

Co zaměstnancům někdy vadí
G Někdy nepružné vnitřní administrativní

procesy.
G Stísněné podmínky na některých praco-

vištích.
G Nárůst množství práce (značný).
G Razantní nárůst administrativy a byrokracie

(hlavně u služeb fungujících z dotací).
G Někteří hůře přijímají snahu o ucelení tzv.

firemní identity – oděvy, loga, barvy atp.

Některé z našich plánů do budoucna
G Přiblížení našich služeb více cílové skupině

mladých rodin a jednotlivců.
G Přiblížení našich služeb občanům v okol-

ních obcích a periferních částech města. 
G Hlubší spolupráce s dalšími subjekty.
G Udržení a v některých oblastech i zvýšení

standardů kvality poskytovaných služeb. 
G Uskutečnění záměru „sociální firmy“.
G Investice do gastro provozu a do přeprav-

ních služeb, zvýšení kapacity.
G Další vzdělávání a podpora našich zaměst -

nanců, nepolevíme v profesionalizaci pra-
covníků na všech úrovních.

G Vznik mezistupně mezi domy s pečovatel-
skou službou a domovem seniorů, podpora
vzniku odlehčovací služby.

G Zvýšení kapacity Domova seniorů.
G Udržení pozice Dětských skupin v konku-

renci mateřských škol.

Centrumpribram.cz
Pokud se chcete o CSZS
dozvědět více nebo zde
máte zájem pracovat,

naleznete další informace
na webu nebo profilu
facebook.com/cszspb. 

Centrum sociálních a zdravotních služeb se stará o seniory...

..., ale v rámci dětských skupin také o ty nejmenší. 

inzerce
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Autorizovaný prodejce       a servis vozů ŠKODA

HLAVNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNER

20. 10. 2018
14:00–18:00

Příbramské Kachny „ulétly“ na frisbee
Ultimate frisbee je sport, který není v Příbrami tak dlouho. Atletický tým SK Sporting se však už nyní může pochlubit juniorským
stříbrem z Mistrovství České republiky. 

Kachny Příbram, tak si říká příbramský team
moderní kolektivní hry Ultimate frisbee. Zalo-
žen byl před dvěma lety v rámci atletického
klubu SK Sporting. Z letošního léta se může
tento relativně mladý oddíl pochlubit stříbr-
nou medailí na Mistrovství ČR juniorek a také
účastí na mnoha dalších soutěžích. Co to vlast-
ně je frisbee? Jedná se o kolektivní bezkon-

taktní hru, ve které proti sobě stojí dva sedmi -
členné týmy. Hraje se s létajícím diskem na
užším fotbalovém hřišti (100 x 37 m). Na pro-
tějších stranách hřiště se nachází zóna, kde se
boduje. A hraje se bez rozhodčích, hra je zalo-
žena na myšlence fair play, dodržování pravi-
del je na zodpovědnosti každého hráče a týmu.
Vedle výher se vyhlašuje i vítěz tzv. spiritu –

což reprezentuje férovost, komunikaci, pří -
stup k soupeři a ke hře.

Cílem hry je chytit disk v koncové zóně pro-
tivníka, a tím skórovat. Po dosaženém bodu
se obracejí strany a družstvo, které dosáhlo
bodu, provádí tzv. výhoz a brání. Hráč s dis-
kem nesmí chodit či běhat, disk se pohybuje
nahráváním. Bránící družstvo si může vynutit
změnu držení disku (tzv. turnover), ke které
dochází vždy, když je nahrávka neukončená,
zachycená nebo sražená protihráčem, disk se
dotkne země, je zachycen v autu či nedošlo
k přihrávce do 10 sekund. Hraje se do 15 bodů
nebo do časového limitu 60 min. Příbramský
oddíl Kachny Příbram hledá další zájemce
o tento týmový sport, který rozvíjí nejen spor-
tovního, ale i kolektivního ducha. Rozpisy tré-
ninků naleznete na facebookovém profilu SK
Sporting, přijďte mezi nás. Máme velmi milé
trenéry a jsme veselá kopa dětí a mládeže, kteří
rádi posouvají hranice dále v duchu fair play.

S Jiří Čech
SK Sporting

Hráčky týmu Kachny Příbram... ... a trofej z Mistrovství ČR. Foto: SK Sporting



| 15 || 14 |

BEZPEČNÁ PŘÍBRAM

Zebra se za tebe nerozhlédne
Každoročně se začátkem školního roku probíhá po celé republice dopravně preventivní akce s názvem Zebra se za tebe
nerozhlédne. Ve čtvrtek 6. září se uskutečnila v Příbrami u ZŠ Školní. 

Policisté, kteří stáli šestého září v ranních
hodinách v blízkosti školy ve Školní ulici, upo-
zorňovali děti na principy správného přechá-
zení vozovky. Odpoledne pak následovala
přednáška v družině školy. Hlavním cílem je
preventivně působit na malé školáky, posílit
v nich hlavní zásady při vstupu do vozovky

a při této příležitosti je také obdarovat malým
dárkem, úkolníčkem s vyobrazením zebry
nebo pexesem s dopravními značkami.

CHODCI BY MĚLI VĚDĚT, ŽE…
– se přechází přes přechody, pokud jsou na

dohled; 
– při přecházení je dobré navázat oční kontakt

s řidičem;
– před vstupem do vozovky musíme od -

hadnout, zda vozidlo stihne bezpečně zasta-
vit;

– je nutné počkat, až automobil opravdu
zastaví;

– při přecházení si musíme všímat i druhého
jízdního pruhu. Jeden vůz nám dá přednost,
v protijedoucím vozidle si ani motorista
nevšimne, že někdo jde přes silnici;

– musíme respektovat signalizaci, červená
znamená stůj;

– neexistuje absolutní přednost chodců na
přechodech;

– pokud není přechod, můžeme komunikaci

přejít na přehledných místech, ne před kři-
žovatkou, v zatáčce apod.; 

– je nutné se třikrát rozhlédnout – vlevo, vpra-
vo a znovu vlevo;

– je důležité nosit reflexní prvky, za šera nebo
při hustém dešti je takto označený člověk
vidět až na 200 metrů. 

BEZ REFLEXNÍHO PRVKU HROZÍ POKUTA
Od února roku 2016 platí nová povinnost

chodců. Musí na sobě mít reflexní prvek,
pokud se pohybují mimo obec podél okraje
vozovky za snížené viditelnosti, kde není
veřejné osvětlení. Prvek by měl být umístěn
tak, aby byl dobře viditelný zepředu i zezadu
pro ostatní účastníky silničního provozu a měl
by být směrem do silnice. Jestliže chodec takto
označen není, hrozí mu bloková pokuta do
výše 2000 korun.

S Monika Schindlová
Policie ČR Příbram 

Policisté informovali děti, jak mají správně přecházet
silnici. Foto: Policie ČR

Příbram se připravovala na blackout
Na začátku září letošního roku se město Příbram zapojilo do celokrajského cvičení nazvaného Blackout 2018. Po jeho vyhodnocení
by měl mít kraj dostatek informací o tom, jak by města nebo celý kraj měly reagovat na případný kompletní výpadek dodávky
elektrické energie. 

Cílem taktického cvičení bylo prověřit připra-
venost orgánů krizového řízení a dalších vybra-
ných subjektů a organizací na plošný výpadek
dodávek elektřiny, takzvaný black out. Do cvičení,
které zhlediska svého rozsahu patřilo vdosavadní

historii kraje k největším, se zapojily složky IZS,
obce srozšířenou působností, oblastní nemocnice
i ústřední správní úřady a státní organizace. 

Cvičení se odehrávala na pracovištích kri-
zových štábů jednotlivých složek IZS i v teré-

nu. Město Příbram se zapojilo do cvičení jak
formou cvičného zasedání Krizového štábu
ORP Příbram (předseda Bezpečnostní rady
a Krizového štábu je příbramský starosta Jin-
dřich Vařeka) v prostoru HZS Příbram ve Školní
ulici, tak formou vyplnění dotazníku týkají-
cího se zhodnocení energetické odolnosti
a dopadů krizové situace při narušení dodávky
elektrické energie velkého rozsahu pro obce
Středočeského kraje.

Vyhodnocení cvičení nebude podle vyjá-
dření Středočeského kraje jednoduchým úko-
lem. Kraj ve spolupráci s HZS Středočeského
kraje a dalšími zapojenými subjekty po vyhod-
nocení provedeného dotazníkového šetření
v území a podle získaných informací z průbě-
hu cvičení zpracuje vyhodnocení s návrhy
technických, personálních i organizačních
opatření. A to například v oblasti ochrany oby-
vatelstva, ke zvýšení odolnosti komunikač-
ních a informačních systémů a ke zlepšení
energetické soběstačnosti. Vyhodnocení bude
následně předloženo k projednání v Bezpeč-
nostní radě kraje a v Komisi Rady kraje pro
bezpečnost a IZS.

S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

Příbram se zapojila do cvičení, které se zaměřovalo na kompletní výpadek elektřiny, tzv. blackout. 
Foto: Pavlína Svobodová

Město hledá nájemce Junior klubu
Rekonstrukce Junior klubu se přiblížila ke svému závěru. Na konci září se zde dokonce uskuteční první zahajovací party. Město
Příbram aktuálně hledá provozovatele celého klubu s občerstvením.

Objekt, kde býval hudební klub Junior, prošel
v  posledním roce kompletní rekonstrukcí,
modernizací a rozšířením o přístavbu s venkov-
ní terasou a podiem. Celkovou renovaci finan-
covalo město Příbram, nyní hodlá objekt
pronajmout. 

Město oznámilo záměr pronajmout objekt
formou výběrového řízení, a to obálkovou
metodou. Radnice chce, aby objekt i nadále
sloužil pro provoz kulturně-hudebního klubu.
Případný zájemce by měl dodržet podmínku
pořádání kulturních, společenských, přednáš-

kových a jiných obdobných akcí v počtu mini-
málně třikrát týdně (alespoň jednou o víkendu). 

Nový nájemce by také provozoval rychlé
občerstvení s podáváním nápojů na venkovní
terase. Tato činnost je závazná pro letní měsíce
každodenně mezi 10.00 a 22.00. Občerstvení
se bude nacházet bezprostředně v blízkosti
budované dráhy pro inlinové bruslení. Nájemní
vztah se uzavírá na dobu neurčitou s předpo-
kládaným termínem zahájení nájmu v listopadu
letošního roku s výpovědní dobou tři měsíce.
Nájemce může sjednat podnájem třetí osobě
pouze s písemným souhlasem pronajímatele.

Minimální výše nájemného, které stanovil
znalecký posudek, činí 545 000 korun ročně.
Pokud se vhodný nájemce nenajde, bude Junior
klub provozován městem Příbram nebo SZM.
Nabídky lze podávat nejpozději do 1. října 2018
(16.30) na adresu Městský úřad Příbram, Tyr-
šova 108, Příbram. Výběrové řízení začne 2. říj-
na v 9.00. Podrobnosti o výběrovém řízení
najdete na úřední desce města. 

S Stanislav D. Břeň

V čase uzávěrky Kahanu finišovaly v Junioru stavební práce. Foto: Stanislav D. Břeň

inzerce
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Premiér a ministr kultury
jednali o budoucnosti
kulturního domu
V pátek 31. srpna 2018 zavítali předseda vlády ČR Andrej Babiš společně s ministrem
kultury Antonínem Staňkem do budovy Kulturního domu Příbram. Návštěva z vlády
přijela na pozvání starosty města Jindřicha Vařeky.

Tématem setkání s členy vlády a následného
jednání byla primárně snaha seznámit ministra
a premiéra s úsilím radnice uvést celý památ-
kově chráněný komplex do pořádku a následně
pokusit se společně hledat řešení ohledně jeho
obnovy a rekonstrukce v možnostech města,
ministerstva kultury, potažmo vlády.

„Kulturní dům, který je společenským srd-
cem Příbrami, je bohužel ve velmi zchátralém
stavu, i když se město snaží o postupnou rekon-
strukci všech jeho jednotlivých objektů,“ uvedl
při setkání příbramský starosta Jindřich Vařeka
s tím, že za celou dobu téměř šedesátileté exis-
tence budovy se do ní příliš neinvestovalo. 

„Poslední hrubý odhad momentálních
nákladů na celkovou rekonstrukci objektu je
zhruba 175 milionů korun. Přes veškerou
snahu, kterou město vyvíjí, není a zřejmě
dlouhou dobu nebude v jeho silách uvést celý
komplex do rozumného stavu. Bez pomoci
z vnějšku zůstane to, co by mohlo být chlou-
bou města, pouze jeho ostudou, která se bude
v čase zvětšovat,“ přiznal.

Za poslední čtyři roky se dokončila výměna
oken v administrativní budově, proběhla re -
novace parket na galerii a úprava akustiky
 společenského sálu. Došlo ke kompletní
rekonstrukci kina a přechodu na 3D promítání.
„Tímto naše plány na další opravy nekončí,
potíž je však s financováním,“ upozornil 
Jindřich Vařeka. 

Jenom kompletní rekonstrukce Malé scény
je podle něj vyčíslena na 30 milionů korun,
vybudování bezbariérového přístupu a výtahu
10 milionů, výměna kovových velkoplošných
oken a vstupních dveří v předsálí divadla,
v administrativní části divadla, v estrádním
sále a v kině 30 milionů, rekonstrukce hlavní
elektro rozvodny a záložního zdroje el. energie
vyjde na téměř pět milionů, oprava hydroizo-
lací včetně drenážního systému a rekonstruk-
ce vnějších kamenných schodišť 12 milionů.
Například jenom náklady na opravu fasády

Jaký je technický stav
kulturního domu

V příštím roce oslaví Divadlo A. Dvořáka
Příbram 60 let. A za tu dobu se do divadla
příliš neinvestovalo. Došlo k výměně
vnitřních rozvodů a vzduchotechniky na
velké scéně. Zde byla také vyměněna
sedadla, ale bez ohledu na stupně a ele-
vaci, takže je nutná celá rekonstrukce
podlahy a instalace nových sedadel. Zahá-
jila se výměna oken v admi nistrativní
budově. Ve společenském sále došlo
k výměně parket a v kině k výměně vnitř-
ních rozvodů a bylo instalováno 2D pro-
mítání. Za poslední čtyři roky se dokončila
výměna oken v administrativní budově,
proběhla renovace parket na galerii a úpra-
va akustiky společenského sálu. Došlo ke
kompletní rekonstrukci kina a přechodu
na 3D promítání. 
Město má hotové projekty na kompletní
rekonstrukci malé scény a také na výstavbu
výtahu a bezbariérových přístupů, na jejichž
realizaci bylo požádáno o dotaci na Úřadu
Vlády ČR z Národního rozvojového fondu
mobility pro všechny. Malá scéna byla
původně založena jako loutková scéna. Do
dnešního dne jsou používány původní toa-
lety určené dětem, původní podlahové kry-
tiny a další. Ale největším problémem je
skutečnost, že tato scéna není uzpůsobena
současným technickým možnostem, běžně
v divadlech používaných. I přes její neutě-
šený stav se zde odehrává řada premiér
i představení hostujících souborů.
Budova by potřebovala řadu dalších oprav,
které se za dobu šedesáti let nahromadily.
Třešničkou na dortu by byla obnova vněj-
šího pláště, při které by mělo možnost
vyniknout sousoší od Bedřicha Stefana
v průčelí budovy divadla. V roce 2016 rea-
lizovalo město Příbram kompletní rekon-
strukci kina. O tom, že je to správná cesta,
svědčí fakt, že po rekonstrukci stoupl
počet návštěvníků o téměř 100 % a pří-
bramské kino se v návštěvnosti umístilo
na prvním místě v České republice. 

včetně výměny a opravy pískovcových obkla-
dů jsou vyčísleny na 20 milionů korun.

„Výsledkem návštěvy pana ministra bylo
ujednání o tom, že společně s úředníky minis-
terstva kultury zpracujeme harmonogram,
ze kterého vzejde návrh na etapizaci budoucí
rekonstrukce,“ dodal starosta.

Komplex kulturního domu se skládá z velké,
malé a klubové scény, kina a velkého společen-
ského sálu. Součástí budovy je také restaurace,
kavárna a hotel. Architekt Václav Hilský ji pro-
jektoval ve slohu moderního  klasicismu z pře-
lomu 50. a 60. let 20. století, která svým
provedením vyčnívala k nadprůměrnosti. Vel-
kolepě koncipovaný kulturní dům se otevřel
v roce 1959 a ve své době patřil k největším
kulturním zařízením v Československu.

S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

Debata o potřebě rekonstrukce se nevedla pouze na radnici, ale přímo v kulturním domě. 
Foto: Pavlína Svobodová

V příbramské
knihovně 
se bude nově
scházet Klub HP

V příbramské Knihovně Jana Drdy se
začne setkávat Klub HP. Má jít o pravidel-
né schůzky aktivních lidí v důchodovém
věku, kteří chtějí rozvíjet aktivity, na které
jim dříve nezbýval čas. Může jít o vzdělá-
vání, pohyb nebo radost ze sdílení infor-
mací a zkušeností. 

Klub se poprvé sejde v pondělí 15. října
ve 14.00 ve Společenském sále Knihovny
Jana Drdy na náměstí T. G. Masaryka.
Následně se budou členové scházet jed-
nou měsíčně od 14.00. 

Podrobnosti o schůzce a aktivitách
 klubu, který se hlásí k  heslu „stáří 
není pro zbabělce“, získáte na e-mailu
 pegova@kjd.pb.cz nebo telefonicky
775 919 233.

S sdb

Tvoříme pro druhé. 
Přidejte se i vy
Na Březových Horách se pravidelně setkávají lidé, kteří svou tvořivou prací chtějí
pomoci ostatním. Pokud jste šikovní, a především máte chuť přispět ostatním,
zapojte se také. 

Po prázdninách opět zahajujeme naše tvoření
pro druhé, poprvé jsme se sešli v úterý 18. září
na Březových Horách. Opět jsme tvořili pro
Nedoklubko (organizace pro péči o nedonošené
děti), pro které háčkujeme a pleteme čepičky,
bačkůrky, chobotničky a jiné hračky.

Dále pleteme obvazy pro nemocné leprou,
čtverce pro zhotovení dek pro sirotky a nemoc-
né děti v Africe a jiné. Každé poslední úterý
v měsíci se setkáváme na mimořádných akcích,
které nás obohacují. Např. v tomto pololetí
budeme tvořit užitné předměty s krajkou, vyrá-
bět vánoční dekorace a ozdoby z korálků
a v neposlední řadě zdobit perníčky. 

Na příští rok chystáme ubrouskovou techni-
ku, malování na kamínky, bylinky s ukázkami
v přírodě a další. Rozhodně se nudit nebudeme.
Spolupracujeme i s výtvarným kroužkem ze
Senior Pointu převážně s drátováním a někdy

se naše akce s tímto kroužkem prolínají. Pořá-
dáme i výstavky našich prací.

Kdo by se nemohl zúčastnit v tomto termínu,
po dohodě s námi může pracovat i doma. Vaše
výrobky pak zašleme spolu s našimi na patřičná
místa. Kdo by měl na srdci přispět něčím na tuto
bohulibou činnost, může to být ve formě finanč-
ního příspěvku na nákup materiálu nebo na
výdaje pro lektory, může také darovat nepo-
třebnou vlnu apod. Bližší informace získáte na
tel. 723 763 625.

Věříme, že naše činnost přináší a dále bude
přinášet všem zúčastněným radost a potěšení.
Jsme si jisti, že tvořivá práce působí pozitivně
na zdraví člověka a vytváří ducha pospolitosti.
Myslím, že se nám daří vytvářet prostor, kde
dávat znamená dostávat mnohem víc.

S Irena Muzikářová

Bez pomoci zvnějšku 
zůstane to, co má být
chloubou města, 
jeho ostudou.
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V souvislosti s tzv. velkou novelou staveb-
ního zákona (zákon č. 225/2017 Sb. účinný
od 1. ledna 2018) spojenou mimo jiné s nove-
lou zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“), došlo ke změně v oblasti povo-
lování kácení dřevin pro účely stavebního
záměru.

PRO ZJEDNODUŠENÍ ŘÍZENÍ
V § 8 zákona je doplněn nový odstavec 6,

který ruší samostatné řízení o povolení kácení
dřevin pro účely stavebního záměru povolo-
vaného v územním a ve společném územním
a stavebním řízení. Novela z důvodu zjedno-
dušení a zrychlení projednávání stavebních
záměrů nahrazuje dosud samostatné správní
rozhodnutí o povolení kácení dřevin a uložení
náhradní výsadby závazným stanoviskem
orgánu ochrany přírody. O vlastním povolení
kácení a o případném uložení náhradní výsad-
by včetně následné péče rozhoduje stavební
úřad, a to právě na základě závazného stano-
viska.

Ve všech ostatních případech se nadále vede
samostatné řízení a orgán ochrany přírody
vydává rozhodnutí o povolení kácení podle
§ 8 odst. 1 zákona, včetně povolování kácení
za účelem umístění staveb, u kterých postačí
územní souhlas, a staveb, které nevyžadují
rozhodnutí o umístění stavby ani územní sou-
hlas.

KDY JE MOŽNÉ KÁCET
Pro ucelenost informací uvádíme základní

pravidla pro podání žádosti o povolení kácení
dřevin rostoucích mimo les (dále jen „povolení
kácení“):
– Povolení kácení je potřeba pro dřeviny,

jejichž obvod kmene ve výšce 130 cm nad
zemí je větší než 80 cm, pro stromy ve stro-
mořadích a zapojené porosty dřevin o ploše
větší než 40 m2. Povolení kácení není potře-
ba v případě ovocných stromů rostoucích na
pozemcích v zastavěném území evidova-
ných v katastru nemovitostí jako druh
pozemku zahrada, zastavěná plocha a nád-
voří nebo ostatní plocha se způsobem využití
pozemku zeleň a pro dřeviny pěstované na
pozemcích vedených v katastru nemovitostí
ve způsobu využití jako plantáž dřevin.

– V souladu s § 8 odst. 4 zákona povolení káce-
ní není také potřeba v případě dřevin, jejichž
stavem je zřejmě a bezprostředně ohrožen
život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného
rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek pro-
vede kácení, oznámí je orgánu ochrany pří-
rody do 15 dnů od provedení kácení (tato
oznámení přijímají ve svém správním obvo-
du obecní úřady obcí s rozšířenou působnos-
tí, zde Městský úřad Příbram, Odbor
životního prostředí). K oznámení podle § 8
odst. 4 zákona je nutné doložit skutečnosti
nasvědčující tomu, že byly splněny podmín-
ky pro tento postup (např. fotodokumenta-
ce); ostatní přílohy oznámení jsou stejné jako
v případě podání žádosti o povolení kácení.

– Písemnou žádost o povolení kácení může
podat vlastník, nájemce nebo jiný oprávně-
ný uživatel pozemku, na kterém se dřeviny
nacházejí (tiskopis žádosti naleznete na
webu pribram.eu).

– Žádost o povolení kácení musí kromě obec-
ných náležitostí obsahovat označení kata-
strálního území a parcely, na které se
dřeviny nacházejí, stručný popis umístění
dřevin a situační zákres, písemný souhlas
vlastníka pozemku, není-li žadatelem vlast -
ník pozemku, specifikaci dřevin (druh,
počet, obvod kmene ve výšce 130 cm nad
zemí; v případě zapojených porostů výměru
kácené plochy) a zdůvodnění žádosti. Vhod-
ným doplněním žádosti je i fotodokumen-
tace.

NA KOHO SE OBRÁTIT
Povolení kácení (formou rozhodnutí nebo

závazného stanoviska) vydává příslušný obec-
ní úřad, pro město Příbram je to Městský úřad
Příbram, Odbor životního prostředí (kontaktní
osoba: Lada Krnáčová, tel. 318 402 478, 
e-mail: lada.krnacova@pribram.eu).

Případné požadavky a podněty ke kácení či
návrhy na jinou úpravu veřejné zeleně ve vlast-

nictví města mohou občané podávat na Městský
úřad, Odbor životního prostředí, kde byla za úče-
lem zkvalitnění služeb vtéto oblasti od letošního
roku zřízena funkce městského sadovníka (kon-
takt: Daniela Wagnerová, tel. 318 402 485, 
e-mail: daniela.wagnerova@pribram.eu).

Orgán ochrany přírody přistupuje ke každé
žádosti o povolení individuálně, přičemž
vyhodnotí zejména funkční a estetický význam
dřevin, jejich zdravotní stav, závažnost důvodů
ke kácení a další aspekty vztahující se k dané
lokalitě, včetně posouzení ekologické újmy,
která kácením dřevin vznikne, resp. jejího roz-
sahu. Vhodnou kompenzací ekologické újmy
vzniklé při kácení dřevin je uložení náhradní
výsadby. Péče o dřeviny, zejména jejich oše-
třování a udržování, zajištění provozní bezpeč-
nosti je povinností vlastníků pozemku. 

S Petr Walenka
Odbor životního prostředí
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Péče o dřeviny je povinností
vlastníků pozemku.

Příbram půjčí občanům 
více než 800 kompostérů
Kompostéry budou moci lidé využít pět let formou zápůjčky od města Příbram, které
bude v této době jejich majitelem. Posléze kompostéry přejdou do vlastnictví
jednotlivých uživatelů.

Novela stavebního zákona ovlivnila
i kácení stromů
Nedávná úprava legislativy se týká mimo jiné kácení dřevin v souvislosti se stavebními záměry. Přinášíme stručný přehled změn
a doporučení, jak postupovat, pokud je kácení stromů nevyhnutelné. 

Mohu řezat větve od souseda?

Častým problémem jsou převisy větví na
sousední pozemek. Řešení takových pří-
padů je uvedeno pouze v občanském
zákoníku (OZ). Dle § 1016 OZ smí vlastník
pozemku odstranit větve přesahující na
jeho pozemek, působí-li mu to škodu nebo
jiné potíže převyšující zájem na nedotče-
ném zachování stromu, a to až poté, co
soused tak neučiní v přiměřené době, co
byl o to požádán. Zde je třeba upozornit
na patřičnou uvážlivost, aby naopak
nedošlo k poškození dřevin. Každý vlast -
ník pozemku má povinnost se zdržet vše-
ho, čím omezuje vlastnické právo jiného
vlastníka (např. stínu stromu v míře nepři-
měřené místním poměrům a podstatně
omezující obvyklé užívání sousedního
pozemku). Každý, kdo se v takových pří-
padech cítí ve svém právu zkrácen, může
se domáhat ochrany u orgánu vykonáva-
jící veřejnou moc (v tomto případě jen
u soudu).

Novela stavebního zákona ruší samostatné řízení
o povolení kácení dřevin pro účely stavebního  
záměru. Foto: Stanislav D. Břeň

Operační sály příbramské nemocnice
získaly vybavení za 19 milionů
Lékařům při laparoskopických zákrocích pomohou s orientací v prostoru a odhadem vzdáleností nově i 3D brýle se speciální
laparoskopickou 3D kamerou. 

Centrální operační sály příbramské nemoc-
nice získaly během krátké odstávky nové tech-

nologie, o kterých se před časem většině lidí
ani nesnilo. Na všech šesti operačních sálech
je nyní k dispozici laparoskopické vybavení
s minimálně Full-HD kvalitou a vysoce kon-
trastními monitory. 

Oba sály, které jsou určeny ortopedii, pak
disponují vlastním rentgenovým přístrojem
a laparoskopickou věží, což umožní navýšit
počty operací a snížit čekací dobu. Další chi-
rurgické a gynekologické sály budou nově
moci využívat nejmodernější techniku pro 4K
ultra-rezoluční laparoskopii a 3D laparoskopii
s fluorescenčním zobrazením v případě urči-
tých speciálních operací.

„Nové přístrojové vybavení bude prospěšné
pro lékaře i pacienty a posune úroveň operativy
v naší nemocnici opět o kousek výš,“ uvedl před-
seda představenstva Oblastní nemocnice Pří-
bram Stanislav Holobrada.

Celková investice do vybavení na centrální
operační sály přesáhla 19 milionů korun bez
DPH. Částka byla hrazena z dotace Integrova-
ného regionálního operačního programu za
spolufinancování Středočeského kraje.

S Martin Janota
Oblastní nemocnice Příbram

828 domácích kompostérů. Právě tento
počet plastových nádob na kompostování trá-
vy a listů je distribuován domácnostem, které
o ně projevily zájem v loňském roce při dotaz -
níkovém šetření v rámci výzvy Operačního
programu Životní prostředí. 

„Vzhledem k tomu, že se jedná o organizačně
náročnou akci, prosíme občany o trpělivost.
Všichni, kdo si o kompostéry požádali a splnili
kritéria dotace, budou nebo již byli informováni
prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky
o podrobnostech, kdy a kde si budou moci kom-
postér vyzvednout,“ uvedl příbramský místo-
starosta Václav Švenda.

Kompostéry o objemu 650 nebo 1050 litrů
získají lidé zdarma formou zápůjčky. V rámci
udržitelnosti projektu budou nádoby
v prvních pěti letech v majetku města Příbram

a po uplynutí této doby pak přejdou do vlast-
nictví jednotlivých uživatelů.

Projekt Předcházení vzniku bioodpadů ve
městě Příbram je realizován v rámci Operač-
ního programu Životní prostředí. Celkový roz-
počet projektu činí více než tři miliony korun,
poskytnutá dotace dosahuje téměř 2,6 milio-
nu korun.

Kompostéry jsou distribuovány již od 6. září
a rozdělování by mělo skončit 29. září. Všichni
přihlášení zájemci dostali e-mail s upozorně-
ním, kdy si mohou kontejner vyzvednout.
Kompostéry je dobré odvézt vozem, protože
ve složeném stavu mají rozměry 56 x 100 x
25 centimetrů a váží 27 kilogramů. 

S sdb

Všech šest operačních sálů má nyní laparoskopické
vybavení s Full-HD kvalitou. Foto: ONP

Kdo v minulosti již nezačal s kompostováním, dostal nyní ideální příležitost. Foto: Jan Novotný

V Čechovské slouží
nové parkoviště
Pro příbramské řidiče i přespolní se
otevřelo poslední ze tří nově
vybudovaných parkovišť v systémech
P+R (park and ride), B+R (bike and ride)
a K+R (kiss and ride). 

V Příbrami se otevřelo třetí ze série budo-
vaných parkovišť, najdete jej v Čechovské uli-
ci. Od poloviny září zde může parkovat 67
automobilů a parkování je zdarma. Stavba par-
koviště je součástí projektu „Výstavba parko-
vacích systémů P+R, B+R a K+R v Příbrami“,
který byl podpořen dotací ve výši přibližně 
20 milionů z Integrovaného regionálního ope-
račního programu. V rámci projektu bylo
v posledních měsících realizováno 187 no -
vých parkovacích míst v systému P+R, K+R
na území města Příbram. Další parkoviště se
nacházejí u Březohorského hřbitova (86 míst)
a na Drkolnově u čerpací stanice (34 míst).
Zároveň vznikla parkoviště B+R (bike and
ride) s kapacitou 32 kol s přímým napojením
na vlakové nádraží. 

S sdb
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Jak jsme omládli aneb 
Olympiáda seniorů 2018
Od pátku 7. do neděle 9. září se příbramští senioři vydali strávit víkend ve Frymburku a absolvovat zde svou Olympiádu seniorů.
V sobotu odpoledne je čekaly úkoly v rámci olympiády na zdejším stadionu. Byli rozděleni do šesti družstev. Po zapálení
olympijského ohně starostou Jindřichem Vařekou plnili úkoly jako běh po překážkové dráze, hod na koš, tažení těžkého břemene,
vrh koulí, běh či test vědomostí. 

S Fotografie: Pavlína Svobodová
Text: Tým příbramských seniorů (Senior Point) S Fotografie: Petr Čížek

Text: Stanislav D. Břeň

S Fotografie: Pavlína Svobodová, Petr Černohorský
S Fotografie: Ondřej Švandelík

Text: Ondřej Švandelík

V pátek 7. září 2018 vyjeli senioři z Příbrami a pršelo,
ve Frymburku je ale už vítalo sluníčko. Po obědě se roz-
dělili do dvou skupin. Cyklistická skupina jela kolem
Lipenské přehrady, pěší skupina se vydala obdivovat
okolí Frymburku. 

Sobotní program byl zahájený cvičením jógy na břehu
Lipenského jezera. Dopoledne cykloskupina využila
cyklostezky, která vede po břehu Lipenské přehrady.
Pěší skupina vyšla podle Křížové cesty ke kapličce,
vyhlídkovému místu. Odtud byl vynikající výhled na
jezero i Frymburk. 

V neděli dopoledne měli senioři možnost rozhlížet se
ze Stezky korunami stromů. Odpoledne se příjemně
unavení vraceli do Příbrami. „Měli jsme nádherné poci-
ty z toho, co vše jsme zvládli,“ říkají účastníci. 

Hlas šalmaje se snášel 
ze Svaté Hory na město…
Nádvoří Svaté Hory se v sobotu 8. září opět přeneslo o několika století zpět. Konal se zde 11. ročník Příbramské svatohorské
šalmaje, která přibližuje, jak lidé žili a bavili se ve středověku. Šalmaj je přehlídkou řemeslného, artistického, tanečního,
divadelního i pěveckého umu. Nejinak tomu bylo i letos. 

V dopoledních hodinách se na náměstí T. G. Masaryka
šikoval průvod, který se pak za doprovodu obyvatel
a hudby (mj. zvuků šalmaje) vydal na Svatou Horu.

Každoročně je Šalmaj podívanou především pro děti.
Samy si mohou např. vyrobit svíčky, potisknout tašku
nebo si vyzkoušet stará řemesla jako provaznictví.

Šalmaj navštívili také zástupci partnerských měst,
mezi nimi starosta Hoornu Jan Nieuwenburg, místo-
starosta Freibergu Holger Reuter a zastupitelé Kežma-
roku Vladimír Škára a Matúš Polák. Účastnili se
průvodu na Svatou Horu, prohlédli si Nový rybník
a navštívili i Památník Vojna. Společně se starostou
Hoornu přijeli do Příbrami také zástupci Výboru pro
partnerství Hoorn – Příbram. S místostarostou Václa-
vem Švendou zhodnotili společný projekt, do kterého
se v letech 2014–2017 zapojily mateřské a základní
školy v Příbrami, VISK a školské organizace z Hoornu. 

Velkou pozornost vzbudila hra Romeo a Julie 
„v závěsu“.

Takto vypadala letošní Šalmaj: Krásné počasí a spousta
návštěvníků. 

Schody, schody a zase jen schody
Zdolat Svatohorské schody může představovat pro některé návštěvníky nelehký oříšek. Příbramští hasiči zvou již několik let své
kolegy z blízkého i vzdálenějšího okolí, aby se s nimi o tento zážitek podělili. A to v „plné polní“ a na čas. Letos přijeli změřit své
síly i hasiči z partnerského města Hoorn. 

Slavnostní den připomněl význam železnice
V sobotu 8. září se po několikaměsíčních přípravách uskutečnil na příbramském nádraží další, v pořadí již osmý ročník
regionálních oslav Dne železnice. Ve spolupráci s partnery akce bylo pro návštěvníky připraveno mnoho zajímavostí.

Obvyklý celodenní doprovodný program zahrnoval jízdy na drezíně, divadelní a hudební představení nebo
prohlídky pracoviště výpravčího. V rámci oslav Dne železnice v Příbrami pak naleštěná modro-žlutá lokomotiva
odvezla i zvláštní vyhlídkový vlak z Příbrami do Jinec a zpět do Březnice. Své cestující si opět našly i zvláštní vlaky
do Kovohutí, které nově dopravovaly dvě historické motorové lokomotivy řady T 212. Více zájemců o svezení
zaznamenala i retro vyhlídková linka Podbrdského minibusu, spojující vlakové nádraží, dějiště Běhu Kovohutěmi,
Pivovar Podlesí a Hornické muzeum na Březových Horách. Sté výročí vzniku ČSR a související význam železnice
připomněli ochotníci z Divadla za vodou v Čenkově ztvárněním postavy prezidenta osvoboditele Tomáše Garrigue
Masaryka a jeho doprovodu. 

Největší zájem veřejnosti byl o jízdy parními vlaky 
do Březnice, v jejich čele letos stanula těžkotonážní
lokomotiva řady 556 – „Štokr“. Velké zpestření před-
stavovalo i mimořádné nasazení retro soupravy legen-
dárního rychlíku Ostravan a unikátní motorové
lokomotivy řady T 499 – „Kyklop“ na pravidelný spěš-
ný vlak Cyklo Brdy z Prahy do Březnice a zpět. 

Děti uvítaly provoz kinovozu a nově i speciálního Vláč-
ku hráčku. 

Zdolat schody je náročné. Hasiči si touto soutěží při-
pomínají požár areálu Svaté Hory a nasazení, s jakým
se do záchrany památky pustili jejich někdejší kolegové.
Letos jsme si připomněli 40 let od této události.

Síla a odhodlání na startu závodu v ulici Dlouhá. Na
start se letos postavilo přes sedm desítek dvojic. Schody
si vyběhlo také 19 ženských družstev.  

Jedním z pravidel Běhu hasičů do Svatohorských scho-
dů je, že se běží ve dvojici a časomíra se zastaví až při
doběhu druhého závodníka.
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Cyklistický klub rozjíždí cyklokroužek
Kolo je stále oblíbenější dopravní prostředek pro dospělé i děti. Nyní mohou rodiče přihlásit své ratolesti do projektu
Cyklokroužky, který se nově rozebíhá také v Příbrami. Garantem je příbramský cyklistický klub. 

V Příbrami začínají takzvané Cyklokroužky.
Jde o celorepublikový projekt zaměřený na vše-
stranný pohyb a jízdu na kole. Výuka je vedená

formou her a zábavy. Cílem je vytvořit pro děti
bezpečné prostředí party kamarádů, které spo-
juje stejný zájem – tedy kolo, pohyb a společné
výlety.

Cyklokroužky jsou celorepublikový projekt
všeobecné pohybové průpravy a výuky bezpeč-
né jízdy na kole. Projekt je určený pro děti před-
školního a mladšího školního věku. Výuka jízdy
na kole probíhá při jednotlivých školách, a to
jednou až dvakrát týdně. Kroužky vedou zku-
šení lektoři. Činnost cyklistických kroužků pro-
bíhá během školního roku, takže v době
prázdnin a o víkendu se kroužky nekonají.

Cyklokroužky vznikly jako jedna z aktivit
spolku Cycling Talent Project v roce 2011. Jeho
zakladateli byli Radomír Šimůnek ml. a Jaromír

Friede. Oba navázali na myšlenku cyklokrosaře
Radomíra Šimůnka st., který o podobné činnosti
již dříve uvažoval. Projekt se původně zaměřil
na podporu talentovaných sportovců, ale postu-
pem času se hlavní aktivitou projektu staly prá-
vě Cyklokroužky, o které byl mezi dětmi
a mládeží největší zájem.

V Příbrami Cyklokroužek realizuje Cyklistický
klub Příbram. První setkání bylo naplánováno
na 26. září. Další budou pokračovat vždy kaž-
dou středu od 16.30. Podrobnosti o projektu
naleznete na webu cyklokrouzky.cz, v Příbrami
můžete psát přímo na ckpribram@volny.cz.

S Stanislav D. Břeň

Oslavy Spartaku se
nesly ve znamení
fotbalu i hudby
Příbramský klub Spartak letos oslavil
124. výročí svého založení. Patří mezi
nejstarší fotbalové kluby v České
republice. 

V sobotu 1. září se na stadionu Spartaku Pří-
bram konaly oslavy založení tohoto klubu, který
je pátým nejstarším v  České republice. Vše
odstartovalo ráno turnajem nejmenších fotba-
listů, kdy své síly poměřilo osm týmů ze Stře-
dočeského kraje. Zavítalo i družstvo Dukly
Praha, které tento turnaj nakonec vyhrálo. Fot-
balový potěr Spartaku se umístil na čtvrtém
místě. 

Oslavy pokračovaly zápasem starých gard,
kdy Spartak Příbram vyzval Dobříš. Od 17.00
nastoupilo do svého zápasu áčko Spartaku. Pří-
bramským se zápas vydařil a všechny body zůs-
taly doma. Jásající fanoušci přenesli svou radost
také na parket, kde ve večerních hodinách hrála
hudební skupina Signál.

S red

Příbramští hasiči obstáli 
při návštěvě v partnerském
Freibergu
V polovině srpna letošního roku se v partnerském městě v Německu konalo setkání
hasičského dorostu. Do Freibergu se vydali i příbramští hasiči, a nevedli si vůbec
špatně. 

Ve dnech 17.–19. srpna se v našem partner-
ském městě Freiberg uskutečnilo setkání mla-
dých hasičů z celého Německa. Naše město
bylo ze všech partnerských měst Freibergu
jediné, které se akce zúčastnilo. 

Když jsme v pátek dorazili na místo, pozdra-
vili jsme se s pořadateli a šli jsme postavit sta-
ny. Poté jsme se všichni vydali na hlavní
freiberské náměstí Obermarkt, kde byla akce
slavnostně zahájena.

Na sobotní dopoledne pro nás pořadatelé při-
pravili GPS Rallye. Za pomoci mobilní aplikace
jsme po celém městě plnili úkoly, které měly
prověřit naši zručnost a zdatnost (např. motání
hadic, práce s vyprošťovacím zařízením). Museli
jsme také odpovídat na otázky ohledně historie
města. Odpoledne proběhla tzv. Lagerolympia-
de, ve které se soutěžilo např. ve skládání hasič-

ských puzzle, v hasičském pexesu, stavění věže
z kostek, přehazování vodních balonků pomocí
ručníků či poznávání hasičských předmětů
pomocí hmatu. Večer jsme strávili v městském
plaveckém areálu. Pozváni jsme byli také na
prohlídku místní hasičské stanice.

Po nedělní snídani byli vyhlášeni vítězové
obou soutěží. VGPS Rallye jsme se ipřes náš jazy-
kový handicap umístili na 21. místě a v Lager -
olympiade jsme skončili na osmém místě. 

Celý pobyt jsme si užili. Jsme rádi, že jsme
mohli potkat nové lidi a dozvědět se mnoho
zajímavého o Freibergu. Účast na setkání by
nebyla možné bez organizační a finanční pod-
pory města Příbram. 

S Jiří Blajer
SDH Březové Hory

Cyklokroužky jsou určeny pro děti a mládež. 
Foto: Cykloukrouzky.cz

Při plnění jednoho ze soutěžních úkolů. Slavnostní nástup. Foto: SDH BH

S Fotografie: Kovohutě Příbram
Text: Kovohutě Příbram

S Fotografie: Pavlína Svobodová
Text: Stanislav D. Břeň

Doběhlo 435 závodníků, 
pátý nejvyšší počet v historii
Členové TJ Kovohutě připravili na sobotu 8. září 2018 již 48. ročník Běhu Kovohutěmi, který na svém fotbalovém stadionu ve Lhotě
u Příbramě a v okolí tradičně pořádají se společností Kovohutě Příbram. První ročník proběhl v roce 1967.

Krásného počasí využilo k účasti celkem 435 běžců (5. nejvyšší počet v historii) – z toho bylo 270 účastníků v kate-
goriích mládeže a 165 dospělých (z toho hlavní závod 143) závodníků.

Hlavní závod na 12 322 metrů ze Lhoty u Příbramě 
přes Sádek, Drahlín, Obecnici, Oseč a Nové Podlesí zpět
na hřiště ve Lhotě (popáté jako Memoriál Karla Zemka)
celkově vyhrál 26letý Jiří Csirik z Písku, který v Kovo-
hutích již třikrát kraloval závodu mílařů. V kategorii
žen byla časem 52:21 poprvé absolutně zlatá Jana
 Grygarová z Kokrdova, která zde v roce 2010 vyhrála
závod mílařek aletos byla vtomto závodě na 2766 metrů
čtvrtá. Pánský rekord drží časem 38:53,23 Jindřich
Linhart z roku 1990 (22. ročník). Dámským maximem
je čas Terezy Čapkové, londýnské olympioničky a bron-
zové medailistky z mistrovství Evropy 2012 (medaili
dostala po diskvalifikaci dopinkových hříšnic až loni;
LOH i ME na 1500 m) z Příbrami v barvách USK (VSK)
Praha, která v roce 2015 zvládla trať za 44:32.

V letním kině létaly třísky
V sobotu 15. září patřilo letní kino na Novém rybníku dřevorubeckým přeborníkům. Konal se zde závod Timbersports Czech Cup
Příbram. Závodilo se ve čtyřech základních disciplínách – jednou byla na pořadu motorová pila, jednou ruční a dvakrát došlo na
sekyru.

Ruční pila má skoro dva metry, ovládat ji vyžaduje značné zkušenosti.

S ostřím sekyrky používané při závodech Timbersports
si lze oholit chlupy na ruce. Takové ostří se s chutí
„zakousne“ i do kusu špalku.

Správně opracovat kmen patřilo k dřevorubeckým
základům. Silné paže nahradily lesní harvestory, a tak
si lze umění práce se sekyrou vychutnat aspoň při sou-
těžích dřevorubců.
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Při zájezdu na Slovensko jsme si
připomněli i vznik Československa
Výletníci z příbramského Svazu tělesně postižených se na Slovensku nezajímali pouze o krásy lázeňského města. Během výletů
do okolí si připomněli také sté výročí založení samostatného Československa. 

Ve dnech 21.–27. července 2018 uspořá-
dala naše organizace STP MO 2 Příbram pozná-
vací zájezd na Slovensko. Bydleli jsme

v Piešťanech a kromě tohoto vyhlášeného
lázeňského města jsme během několika výletů
a vycházek poznávali také okolí. 

Díky krásnému počasí, pěknému ubytování
v hotelu Alegro, skvělé vedoucí Marušce
Moudré, která opět sestavila perfektní pro-
gram zájezdu, a také díky úžasnému kolektivu,
do kterého zapadlo i několik nečlenů, jež
doplnili volná místa, jsme všichni prožili nád-
herný týden, na který budeme dlouho a rádi
vzpomínat. 

Poslední den zájezdu jsme si připomněli
100. výročí vzniku samostatného Českoslo-
venska u Mohyly Milana Rastislava Štefánika
na vrchu Bradlo. Tento československý mini-
str a generál zde zahynul při letecké nehodě
při návratu do vlasti dne 4. května 1919. Je
spolu s T. G. Masarykem považován za zakla-
datele Československa. Bylo nám ctí navštívit
památník od známého architekta Dušana Jur-
koviče. Vzpomínkou nám bude společná foto-
grafie.

S Blanka Flíčková
Svaz tělesně postižených Příbram, 

místní organizace 2

Vládlo pěkné počasí i skvělá nálada. Foto: STP

Odhalte tajemství přírody
Příbramský spolek DaR, který provozuje Montessori klub, chystá zábavně-vzdělávací den pro celou rodinu, který se uskuteční
v pátek 28. září 2018 v lesoparku Litavka. 

Spolek DaR (Děti a Rodiče) připravil na -
učnou stezku, na které můžete nahlédnout do

tajemství přírody. Dozvíte se, jak velké je to
bohatství a proč je důležité své životní pro-
středí chránit. Na stezce si můžete pracovat
s pomůckami, zahrát zážitkové hry, a na něko-
lika stanovištích se dovědět mnoho zajíma-
vostí ze zákulisí různých rostlin i živočichů. 

Chcete si přímo vyzkoušet, jak dlouho trvá
potápníkovi, než si nasbírá svou potravu?
Nebo si zahrát na veverku, co chodí do své les-
ní spíže? Zajímá vás více voda a ryby v ní –
u nás si je můžete „ulovit“ i bez rybářského
lístku a naučit se je rozlišovat. Maminky zas
může zajímat, jaké se dnes „nosí peří“. Poradí
nám straka, sojka, sýkorka či další opeření oby-
vatelé lesa? Malí detektivové mohou odhalit,
které zvířátko se tu procházelo podle stop
a kdo koho může sníst. Pojďte si to roztřídit
a udělejte to rychleji, než nám odletí ptáci do
zimních krajin. Víte, kteří odlétají a kteří ne?
A pro ty, co zůstanou, můžete vyrobit příbytek
nebo krmítko.

Fascinují vás hmyzí proměny, způsob jejich
života nebo třeba obrany? Broučka, který se
vám bude líbit nejvíc, si můžete namalovat
a vzít s sebou domů. Když se pak pustíte do

rébusu s pavoučími hodinami, na čas úplně
zapomenete. 

Taky se můžete vydat na cestu po kouzelné
šňůrce, která vám konečně rozuzlí, jak třídit
odpad. 

Tohle je jen malá ukázka toho, co na vás
všechno čeká na zábavné a naučné cestě leso-
parkem Litavka. Dozvíte se a naučíte mnoho
zajímavostí a faktů o tůních, rybnících, řekách,
mokřadech nebo o lese. Neváhejte přijít hádat,
tvořit, vyrábět, skákat, zkoušet, pozorovat,
zkoumat, dozvídat se. Aktivity jsou vhodné
pro badatele od dvou do 99 let, na své si přijde
každý. 

V pátek 28. září 2018 je volný den, a pokud
nebude pršet, těšíme se s vámi od 10.00 na
viděnou. Zkoumat budeme do 15.00. Vezmě-
te si s sebou dobrou náladu, pohodlné oblečení
a malou svačinku, venku totiž více chutná.
Pro další informace a ukázku pomůcek, které
na nás čekají, navštivte web detiarodice.cz

S Andrea Michalová
Spolek DaR

Chystá se akce pro všechny zvídavé děti. Foto: DaR

Z Příbrami na kole bezpečně do Brd
Město se snaží podporovat aktivní využívání volného času. Rekreační sport je ideální formou takových aktivit a již delší čas je
v tomto směru oblíbená cyklistika. Přestože členitý terén v našem městě i jeho okolí je zpravidla pro cyklisty náročnější než třeba
dlouhé rovinaté trasy v Polabí, nabízí se v okolí Příbrami esteticky mimořádně atraktivní prostředí, mnohem rozmanitější než ve
zmíněné nížině. 

Sousední Brdy, uzavřené pro provoz moto-
rových vozidel, ale protkané stovkami kilo-
metrů vhodných cest snad všech stupňů
náročnosti, jsou vedle pěší a lyžařské turistiky
doslova zaslíbeným územím pro cyklisty. Také
jich zde potkáváme každým rokem stále víc
a tento trend bude zřejmě pokračovat. Určitým
problémem je horší dostupnost tohoto pohoří
z našeho města z hlediska bezpečnosti. Cyklis-
té (ale i pěší) se buď musí vypravit vlastním
vozem do vhodných východisek na okraji
CHKO (např. do Orlova, Kozičína, Lazce, Bohu-
tína), nebo riskovat občas i dlouhé úseky cesty
po frekventovaných komunikacích, přede-
vším po silnici I/18, kde jsou ohrožováni hus-
tým provozem a sami také tento provoz
ohrožují.

Proto město hledá vhodné přístupové trasy
do Brd, které by byly nejen atraktivní, ale také
relativně pohodlné a především bezpečné.
Tím se snaží vytvořit dobré podmínky pro
rekreační sportování nejen obyvatelům naše-
ho města, ale i jeho návštěvníkům, a tím pod-
porovat i rozvoj cestovního ruchu.

PROJEKT PRO DVACÍTKU CYKLOTRAS
Nedávno byla z iniciativy Příbrami zpra -

cována podrobná projektová dokumentace 

20 cyklotras v CHKO Brdy, která o značný kus
přiblížila dobu, kdy cesty v Brdech budou také
opatřeny značením, které v členitém a zales-
něném terénu všem zajistí dobrou a snadnou
orientaci a zamezí nechtěnému bloudění.

Město na vlastní náklady připravilo a v loň-
ském roce zprovoznilo první skutečně bez-
pečnou cyklotrasu do Brd, kterou v terénu
můžeme nalézt pod označením 302B. Protože
o ní veřejnost téměř neví, je na místě ji přiblížit
možným uživatelům. Tato trasa dlouhá téměř
tři kilometry se napojuje na cyklostezku,
cyklotrasu 302 a naučnou stezku vedoucí
Lesoparkem Litavka u hráze Vysokopeckého
rybníka, prochází zahrádkářskou kolonií na
severním břehu rybníka k dolu M. R. Štefánika
(také Rudolf či 25. únor). U něj se napojí na
minimálně frekventovanou silničku z Vysoké
Pece do Kozičína a krátce na to ji opět opustí
vlevo na polní cestu, která mírným stoupáním
vede posléze po okraji lesa na tzv. Vodovodní
cestu od Pilské nádrže ke kozičínské úpravně
vody. Cestu překročí a krátkou spojkou
(120 m) dospěje k silničce z Kozičína k hájov-
ně U Slaniny (s pěknou oborou s jeleny) a po
ní ke jmenované hájovně. Zde na hranici kata-
stru města končí, neboť se předpokládá její
napojení na projektovanou cyklotrasu č. 8190

z Podlesí a Orlova (a výhledově již od nádraží
ČD v Příbrami), která povede kolem Pilské
nádrže přes Borské sedlo a Tři Trubky až do
Strašic na Plzeňsku. Tuto cestu mohou stejně
jako cyklisté samozřejmě využívat 
i pěší a lze ji doporučit jako nejbezpečnější
a relativně pohodlnou spojku z  Příbrami 
do Brd.

Z DRKOLNOVA POHODLNĚ NA VYSOKOU PEC
Příbram ve spolupráci s obcí Bohutín se však

snaží cyklistům, ale i pěším a rekreačním běž-
cům situaci ještě víc zpříjemnit a nedávno byly
zahájeny terénní úpravy na stezce z Drkolnova
na Vysokou Pec, kterou bude možno nepřímo
navázat přes hráz Vysokopeckého rybníka na
zmíněnou cyklotrasu. Je velmi pravděpodob-
né, že v době, kdy dostáváte tento zpravodaj,
bude již stezka dokončena a snad i otevřena
k  provozu. V  přiložené mapce se můžete
seznámit s  umístěním obou zmiňovaných
cest, jak 302B, která je již víc než půl roku
funkční, tak s nově dokončovanou.

S Pavel Čámský
Městský úřad Příbram

KOZIČÍN

Projektovaná cyklotrasa 8190
Příbram – Podlesí – Orlov – Strašice

PŘÍBRAM

VYSOKÁ
PEC

302B

LAZEC

Vysokopecký
rybník

302

18 důl
Drkolnov

PŘÍBRAM V
– ZDABOŘ

Lit
avka

Svatojakubská

cesta

Vokačovský
rybník

Drkolnov – Vysoká Pec
 (ve výstavbě)

Přibývá tras, jak se cyklisté mohou bezpečně dostat do Brd. Foto: Pixabay
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Donátor, jehož erb se na Svaté
Hoře nakonec nezachoval 
Náš seriál pokračuje představováním svatohorských mecenášů, bez kterých by nikdy
toto mariánské poutní místo nenabylo své současné podoby. V druhé polovině
17. století byla Svatá Hora natolik populární, že přispět na její budování chtěl
skutečně každý, kdo v Čechách něco znamenal. Muž, kterého si představíme, 
se jmenoval Vilém Albrecht Krakovský z Kolovrat a pocházel z velmi rozvětveného
starobylého českého šlechtického rodu pánů z Kolovrat, z větve s přídomkem po
hradu Krakovci.

Vilém Albrecht hrabě Krakovský z Kolovrat se
narodil v roce 1600 jako prvorozený syn Bernar-
da Krakovského, relativně nemajetného majitele
tvrze ve Všesulově u Rakovníka. O jeho dětství
adospívání nevíme vůbec nic, a jak tomu bylo již
mnohokrát, jeho kariéru nastartoval až výhodný
sňatek s Annou Evou z Vidršperka. Katolický rod
Vidršperků totiž zachoval v roce 1618 věrnost
Habsburkům, apo porážce stavovského povstání
v roce 1620 se tak mohl hlásit o vítězný podíl.
Ke katolictví se v roce 1628 razantně přihlásil
i dosud nábožensky nevyhraněný Vilém
Albrecht. Manželství bohužel zůstalo bezdětné
a po čtrnácti letech jej ukončila smrt Anny Evy.

Vilém se pak ještě oženil čtyřikrát, pokaždé
výhodně, jak z ekonomického, tak ispolečenské-
ho hlediska.

Postupně se tak v jeho rukou shromažďoval
nemovitý majetek, zastával různé prestižní úřady
a tím vším zvyšoval svoji společenskou prestiž.
Úřednickou kariéru začal jako hejtman (zá-
stupce krále) Nového města Pražského, v letech
1650–1656 vykonával funkci prezidenta zemské
komory, v letech 1656–1678 zastával úřad nej-
vyššího sudího a v letech 1678–1688 dosáhl
postu nejvyššího hofmistra (druhé nejvyšší sta-
vovské funkce v Čechách).

Teprve s třetí manželkou Marií Alžbětou Lib-
štejnskou z  Kolovrat se mu podařilo zplodit
potomky, a tedy i dědice nyní již poměrně roz-
sáhlého majetku. Mimo jiné vlastnil západočeská
panství Týnec, Běšiny, Srbice, Marvalovu Lhotu,
Dešenice aJanovice nad Úhlavou, ve východních
Čechách Adršpach a Skály, statky Sirákovice
a Spytice u Golčova Jeníkova, na pražském Sta-
roměstském náměstí palác. Akromě uvedeného
ještě několik dalších drobných statků po celých
Čechách. V roce 1671 byl císařem povýšen mezi
říšská hrabata a o tři roky později i do českého
hraběcího stavu. Vilém Albrecht zemřel v Praze
22. ledna roku 1688.

Za svého života učinil Vilém Albrecht mnoho
finančních odkazů ve prospěch církevních sta-
veb, mj. na chrám P. Marie v Týnci u Klatov či ve
prospěch výstavby kaplí při poutní cestě z Prahy
do Staré Boleslavi. Podobným způsobem se
zapsal i do historie našeho města. 

V roce 1667 se totiž uvolnilo financování
výstavby kaple Narození P. Marie (dnes Zasnou-
bení P. Marie), nachází se v ambitech, vlevo 
(z vnitřního pohledu) od Březnické brány. Vilé-
mův vzdálený příbuzný František Karel Libštejn-
ský z Kolovrat totiž dostal prestižnější nabídku
na donaci jedné zvnitřních kaplí, atak ov tu chvíli
bezprizorní stavbu projevil zájem náš Vilém
Albrecht. Výzdoba kaple byla dokončena v roce
1677, byly zde vymalovány ierby Viléma Albre-
chta a jeho čtvrté manželky Evy Františky Hýzr-
lové z Chodů. Redemptoristé později změnili
zasvěcení kaple na Zasnoubení P. Marie, a to
z důvodu duplicity patrocinia. Výzdoba kaple
byla poté předělána Josefem Umlaufem v druhé
polovině 19. století, hravé baroko nahradil
pochmurný styl své doby a tehdy také zmizely
i erby donátorů.

S Daniel Doležal
SOA v Praze

Vilém Albrecht Krakovský z Kolovrat 

V druhé polovině 17. století
byla Svatá Hora natolik
populární, že přispět na její
budování chtěl skutečně
každý, kdo v Čechách něco
znamenal. 

Odešel brdský poutník Jan Čáka
Na začátku září letošního roku zemřel Jan Čáka, významná osobnost nejen příbramského uměleckého života. Velký milovník
a znalec Brd zásadně přispěl k utváření pohledu obyvatel na Příbram a region Podbrdska. 

Jan Čáka se narodil 12. června 1929 v Praze,
kde rodiče, oba pocházející z Příbrami, v tu dobu
žili. Z  Příbrami a Březových Hor pocházeli
i všichni jeho zjistitelní předkové. Do Příbrami
se rodina Čákova vrátila v roce 1941. Po ukon-
čení měšťanky se zde syn Jan stal studentem
Veřejné obchodní školy. Absolvoval však jen
první ročník, protože škola byla zrušena a její
žáci byli totálně nasazeni. Po válce školu dokon-
čil a stal se nakrátko úředníkem Obchodního
družstva Plzeň. 

Úřednické zaměstnání však Čákovi nepřiná-
šelo patřičné uspokojení – stále více toužil po
malování. Po půldruhém roce opustil Obchodní
družstvo a v červnu 1948 úspěšně složil přijí-
mací zkoušky do druhého ročníku Státní gra-
fické školy v Praze se zaměřením užitá grafika
a knižní ilustrace. Studoval u profesorů Jaro-
slava Vodrážky a Petra Dillingera. 

KARTOGRAF, KTERÝ ŽIJE 
SVOU VÝTVARNOU PRACÍ

Po absolutoriu a následné povinné vojenské
službě se v roce 1953 natrvalo vrátil do Příbra-
mi. Pracoval jako kartograf u Jáchymovských
(později Uranových) dolů, ale veškerý svůj vol-
ný čas věnoval výtvarné práci. V roce 1967 byl
přijat do Svazu (později Unie) československých
výtvarných umělců. Členství mu v tehdejších
přísných podmínkách teprve umožnilo odejít
ke svobodnému povolání.

V šedesátých letech vytvořil Jan Čáka bezpo-
čet pohlednic a příležitostných tisků. K výtvarné
tvorbě přidal postupně i činnost literární. Ta
pramenila z jeho velké lásky k české krajině,
kterou prochodil s batohem na zádech. Jak sám
říkal, jenom dívat se nestačilo, vždy se chtěl

o místech, které poznával, dozvědět víc. Proto
jeho cesty vedly do archivů, muzeí a také
k pamětníkům. Celý následující život zůstal věr-
ný svému krédu, že publikovat může pouze to,
o čem se sám na vlastní oči přesvědčil. 

První kniha Po Brdech se chodí pěšky vyšla
v roce 1969 a je dodnes zdrojem informací pro
milovníky Brd mezi Zbraslaví a Příbramí. Vyprá-
vění o jižní části Brd je pak věnováno Brdské
toulání. Dva roky poté následovalo cestopisné
vyprávění o klukovské partě, která se rozhodla
přejít Čechy od Šumavy po Krkonoše Cesta na
severovýchod. V knize je připomenuta další
z umělcových celoživotních lásek, pro niž byl
v normalizačních letech perzekuován a sledo-
ván Státní bezpečností. Členem Junáka byl Jan
Čáka od roku 1945, rád se tedy v roce 1968
zapojil do spolupráce s časopisem Skauting,
určeným pro vedoucí obnoveného skautského
hnutí. Sazba čísla datovaná zářím 1970 s Čáko-
vou ilustrací byla na příkaz „strany a vlády“ roz-
metána a československé skautské hnutí bylo
opět násilně potlačeno. Také autorem zpraco-
vaná heraldicky zaměřená Junácká symbolika
skončila po vydání ve stoupě. Nového vydání
se dočkala až v roce 1990.

SLOŽITÁ EXISTENCE ZA NORMALIZACE
Smutný osud postihl na počátku normalizace

také Příbramské lidové písně, popěvky a říkan-
ky, publikaci vydanou příbramským muzeem
v roce 1971. Než mohl být zahájen její prodej,
byl na příkaz příbramského OV KSČ celý náklad
pro tzv. ideologickou závadnost a užití nábo-
ženských motivů muzeu odebrán a zničen.
Zachovalo se jenom malé množství ukrytých
výtisků. Z  prodeje byl stažen také soubor

pohlednic Karlových Varů se zdůvodněním, že
ani na jedné z prací není vyobrazen návštěvník
lázní Karel Marx.

V důsledku těchto skutečností byla norma-
lizační sedmdesátá léta pro Jana Čáku a jeho
rodinu existenčně velmi složitá. Přesto zůstal
věrný svým zásadám: nezpronevěřit se život-
ním názorům, svému přesvědčení, které se
neslučovalo s  totalitní ideologií, a odvádět
dokonale profesionální práci.

V těchto letech byla autorovi vydána pouze
kniha Poutník Mácha, další literární práce čekaly
na zveřejnění dlouhé roky. Díky odvaze a vstříc-
nosti komitétu Hornická Příbram ve vědě a tech-
nice se přesto mohl Jan Čáka věnovat výtvarné
práci. Od roku 1977 pracoval na desetidílném
unikátním souboru 120 grafických listů Civi-
tates montanarum in Republica Bohemoslove-
nica a k tisku připravil i další publikace jako
např. Poezie hlubin, výbor z krásné literatury
se sedmdesáti ilustracemi O příbramských haví-
řích či Dvanáct měsíců v hornické krajině a další.
Studium v archivech a muzejních sbírkách při-
vedlo autora k zájmu o vesnice a města lemující
pohoří Brd. Tak vznikla kniha o historických
proměnách významných míst Od městečka
k městu, doplněná množstvím obrazového
materiálu a ilustrací.

VRÁTIT OBRAZ ZMIZELÉ ŘEKY
V uvolněných 90. letech došlo k reedici něko-

lika Čákových titulů. V té době autor věnoval
veškerý čas svému nejrozsáhlejšímu dílu. Zmi-
zelá Vltava čtenářům vrací obraz nejkrásnější
české řeky i okolní krajiny před výstavbou pře-
hrad. Je zpracovaná s  tradičním autorovým
respektem k  historickým faktům, doplněná
množstvím starých fotografií anedocenitelnými
vzpomínkami pamětníků. Také další kniha z 90.
let je věnována milované krajině. Po Obrázcích
z Podbrdska následuje kniha o nejvyšších, nej-
zajímavějších a dlouhá léta nepřístupných mís-
tech: Střední Brdy – krajina neznámá.

Půvabné ilustrace zmizelých příbramských
míst i starých hornických tradic ožívají v knize
doplněné osobními vzpomínkami Kráčím sta-
rou Příbramí. V následně vydané knize Zmizelá
Příbram starou flexaretou jsou autorovy ilustra-
ce nahrazeny vlastními fotografiemi. V obou
publikacích se autor vyznává ze vztahu k milo-
vanému městu, jehož podoba v období rozma-
chu uranového průmyslu nenávratně zmizela.
Stejnému tématu je věnován soubor grafických
listů Příbramská zákoutí. O místních zvycích
a tradicích pojednává publikace Příbramský rok.
Ve výčtu nelze zapomenout na pověstmi dopro-
vázené Obrázky z Podbrdska a knihu Cesty, kra-
jiny, lidé, která je autorovým ohlédnutím za
poválečným skautským hnutím a vzpomínkou
na osobnosti, které ho na celý život ovlivnily.

HLUBOKÝ ZÁJEM O HISTORII
Na výtvarníkově hlubokém zájmu o studium

historie je postavena práce heraldická. Kromě

zmíněného rozsáhlého cyklu věnovaného hor-
nickým městům zpracoval také návrhy 14 zna-
ků a praporů středočeských obcí, které byly
schváleny Parlamentem ČR. K tématu se řadí
i publikace Rožmitál pod Třemšínem, historie
psaná heraldikou. V ohlédnutí za šíří Čákovy
umělecké tvorby nelze opomenout návrhy více
než dvou desítek medailí věnovaných hornické
tématice, významným osobnostem a výročím
regionu, které vydala příbramská pobočka Čes-
ké numismatické společnosti či spolek Příbram-
ští betlemáři. 

Dlouhá léta spolupracoval Jan Čáka s pří-
bramským muzeem, připravil pro něj řadu
výtvarných předloh včetně výtvarně zpracova-
ných map. S ředitelem muzea, historikem Jose-
fem Velflem, pracoval na jeho autorských
publikacích Památky Příbrami v obrazech, Pří-
bram v průběhu staletí, Legionáři z Příbramska
a dalších. Graficky zpracoval také knihu Toulky
Příbramskem, jejímž spoluautorem je archivář
Daniel Doležal. Spolupracoval se Spolkem Pro-
kop, jehož byl čestným členem, Cechem pří-
bramských horníků a hutníků a se Svatou
Horou. V budově příbramské radnice byla rea-
lizována Čákova nástěnná malba, další ve dvou
soukromých objektech.

Čákova volná tvorba zahrnuje množství prací,
vytvořených jednak méně známou vyškrabo-
vací technikou, jednak tradičními grafickými
technikami, jakými jsou dřevoryt, lept, suchá
jehla a mědiryt. Cyklus Máchovské variace obsa-
huje kresby uhlem a pastelem, cyklus 12 měsíců
na Příbramsku a soubor Po Příbrami i trochu
kolem kresby akrylem a pastelem. Další cykly,
především věnované vzpomínkám na zmizelá
příbramská zákoutí, jsou perokresbami. Samo -
statnou kapitolu tvoří desítky novoročenek,
připravovaných autorem od šedesátých let pro
nejbližší přátele. Výstižně symbolizují dobu, ve
které vznikly, i Čákovy názory. S doplňujícím
komentářem vyšly tiskem v roce 2007. 

VE SKROMNOSTI A BEZ POCT
Životní cesta brdského poutníka a příbram-

ského patriota Jana Čáky se uzavřela 2. září
2018. Rodině zůstávají vzpomínky na oběta-
vého otce, přátelům v paměti milá setkání s člo-
věkem ryzího charakteru a pevných, vždy
zřetelně pojmenovaných názorů. Spolupracov-
níkům pak vzpomínky na osobitého a pracovi-
tého umělce, který s neobvyklou skromností
odmítal jakékoli veřejné pocty, byť mu po záslu-
ze patřily. 

Trvalé zůstává autorovo rozsáhlé výtvarné
a literární dílo, srozumitelné a blízké všem čte-
nářům, uznávané historiky a etnografy jako
zdroj spolehlivých informací. Celý svůj pracovní
život zasvětil s velkou láskou i oddaností krajině
Podbrdska a městu Příbram. Jeho přání zůstává
poselstvím i pro další generace: „Chtěl bych, aby
moje práce vzbudily v lidech, pro něž je tento kraj
opravdovým domovem, zájem o hlubší poznání
jeho minulosti. Aby to poznání prohloubilo lásku
k místům, kde žijí, a možná i zaselo semínka nové
aktivity.“ 

S Hana Ročňáková
Galerie Františka Drtikola Příbram

Jan Čáka podepisuje jednu ze svých nejznámějších publikací nazvanou Zmizelá Vltava. Foto: archiv GFD
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Poměrně nevelká zelená plocha parku Zátiší
vznikla za zadními částmi školních budov, po -
stavených ve druhé polovině 19. století a začát-
kem 20. století v někdejších městských sadech
v těsné blízkosti nejstarší části příbramského
hřbitova. Přestávky zde trávili studenti gym-
názia, později i reálky a měšťanských škol, a byl
také klidovou zónou před hřbitovem.

Zátiší se původně jmenovalo Škodovo zátiší.
Významní mužové s tímto příjmením byli v Pří-
brami dva. První byl kněz, spisovatel, pedagog
a vlastenec Jan Karel Škoda (1810–1876),
zakladatel veřejných knihoven a šiřitel českých
knih v době národního obrození. Prosazoval
vzdělávání českých učitelů a za svou činnost
byl rakouskými úřady perzekvován. Přestože
zemřel dlouho před ustanovením českosloven-
ského státu, jistě i on svým úsilím přispěl
k tomu, že dnes můžeme bez obav mluvit česky
na všech stupních škol i na úřadech. 

Druhým nositelem tohoto příjmení byl Anto-
nín Škoda (1839–1919), překladatel z latiny
a řečtiny a v pořadí druhý, velmi významný
ředitel příbramského gymnázia od roku 1891
do roku 1905, kdy odešel na odpočinek. Ve
školství pracoval od roku 1861. Před příchodem
do Příbrami byl dlouholetým ředitelem gym-
názia v Domažlicích. 

MOTIVACE VYMANIT SE Z NUZNÝCH
POMĚRŮ

Brzy po příchodu do Příbrami zjistil, jak důle-
žitou úlohu hraje místní gymnázium pro zlep-
šení životních podmínek mladých lidí ze
zdejšího chudého regionu. Díky vzdělání se
mohli lépe uplatnit ve společnosti. My si dnes
ani nedovedeme představit, jaký pozitivní
dopad mělo na utváření osobnosti studentů
a později i studentek, pocházejících často
z nepředstavitelně nuzných poměrů a žijících
s rodiči třeba v jedné místnosti, už jen to, že
mohli trávit čas svých studií v krásné a moderní
budově příbramského gymnázia, a měli moti-
vaci vymanit se ze svých stávajících majetko-
vých poměrů.

Ředitel Antonín Škoda, ač vzdělán hlavně
v humanitních předmětech, již brzy poznal, že
je třeba mnohem víc studentů připravit pro další
studia na školách technického typu, a posky-

tovat tedy i odpovídající výuku včetně studia
moderních jazyků. Už 14. dubna 1898 podala
na Škodův návrh příbramská městská rada
ministerstvu kultu a vyučování žádost, aby bylo
c. k. Reálné a vyšší gymnasium v Příbrami 
proměněno v c. k. Normální gymnasium 
a v c. k. Reálku, protože například i studium 
na zdejší báňské akademii bylo mnohem
 přístupnější realistům než gymnazistům.

KLASICKÁ UKÁZKA POMALOSTI ÚŘEDNÍHO
ŠIMLA

V roce 1899 navštěvovalo příbramské gym-
názium v 15 třídách už 628 žáků a jejich počet
dál rostl. V roce 1902 konečně padlo minister-
ské rozhodnutí, že zde bude reálka založena,
pokud pro ni město postaví novou budovu.
Výuka na reálce, zatím v pronajatých učebnách,
však začala až od školního roku 1904/5, což je
klasická ukázka pomalosti rakousko-uherského
úředního šimla. Kolaudace nové budovy pro-
běhla 31. července 1908. Škola byla pojmeno-
vána Státní jubilejní reálka císaře a krále
Františka Josefa I. Sousednímu parčíku se zřej-
mě od té doby začalo říkat Škodovo zátiší.

Bývalý ředitel Antonín Škoda na své studenty
nezapomněl ani po odchodu do penze. Dne
13. června 1907 věnoval ze svých prostředků
4000 K na založení Škodova fondu, z něhož měl
úroky asi ve výši 160 K získat každý rok jeden
potřebný a hodný student, který by po maturitní
zkoušce začal studovat kteroukoliv univerzitní
fakultu nebo jakoukoliv jinou vysokou školu.
O udělení nadace měl rozhodovat ředitel gym-
názia a profesoři vyučující v oktávě.  

Následně Antonín Škoda tedy odevzdal nové-
mu řediteli gymnázia 4000 K ve státních dlu-
hopisech a ustanovil novou věnovací listinou
ze dne 17. ledna 1908 zřízení nadace nazvané

Škodův fond na oslavu jubilea šedesátiletého
panování Jeho Veličenstva císaře a krále Fran-
tiška Josefa I. Zemská školní rada usnesením
z 2. března 1908 svolila, aby učitelský sbor pře-
vzal právo a povinnost tuto nadaci udílet.
Podobnou nadaci ve stejné výši založil lékař
Antonín Pokorný (+1909), který také léčil chu-
dé žáky gymnázia zdarma. 

Za první světové války byl Škodův fond ulo-
žen ve válečných půjčkách, a tak ho nebylo ve
školním roce 1918–1919 možno pro podporu
studenta použít (nadace pak skončila jako mno-
ho jiných v propadlišti našich novodobých
dějin).

POLOŽIL ŽIVOT ZA REPUBLIKU
Krátce před vypuknutím druhé světové války

se stal ředitelem gymnázia Josef Lukeš, shodou
okolností také profesor latiny a řečtiny. Byl spjat
s ideály Československé republiky, protože po
jejím vzniku pracoval při budování škol na Slo-
vensku, odkud musel odejít po vzniku Sloven-
ského štátu. Jeho osud je dostatečně znám,
snažil se pro studenty své školy udělat, co bylo
v jeho moci.  Byl popraven jako politicky nepo-
hodlná osoba po atentátu na zastupujícího říš-
ského protektora R. Heydricha společně se
studentem gymnázia A. Stočesem a jeho otcem.
Za naši republiku de facto položil život.

Ještě za druhé světové války rostly ve Ško-
dově zátiší nádherné skupiny stromů, přimy-
kající se ke hřbitovnímu stromořadí, starému
přes 120 let. Již v letech nacistické okupace zde
mělo být zřízeno hřiště. Na obranu parku se teh-
dy úspěšně postavili členové oficiálně zrušené-
ho „okrašlovacího spolku“ v čele se spisovatelem
Quido Maria Vyskočilem, který napsal emotivní
dopis památkovému úřadu. 

BEZ ZNALOSTI HISTORIE NEMÁ NÁROD
BUDOUCNOST

Po druhé světové válce se parku začalo říkat
už jen Zátiší a časem zde mělo být opět vybu-
dováno hřiště pro sousední školu. O park se nik-
do nestaral, takže v roce 1956 byla na cestě
k nejfrekventovanější hřbitovní bráně postave-
na kovová trubková hradba a cesta byla uzavře-
na. Park byl rozježděn povozy. Hradba staré
části hřbitova, na níž ještě byly umístěny staré
uměleckohistoricky cenné pomníky a tabulky
s nápisy ve zdi, byla v sousedství školy (dnešní
ZŠ, tehdy jedenáctiletky) pobořena. V důsledku
dlouhých jednání k vybudování hřiště nakonec
nedošlo, a tak může Zátiší dál sloužit k relaxaci
a odpočinku nejen studentů, ale i všech dalších
Příbramanů. Až nová Lípa dr. Josefa Lukeše
zakoření, bude nejen žákům a studentům okol-
ních škol, ale nám všem dlouhá desetiletí při-
pomínat, že bez znalosti vlastní historie a těch,
kteří bojovali za národní svobodu, by náš národ
neměl budoucnost.

S Věra Smolová
SOkA Příbram

Zátiší obohatí nový strom republiky
Letošní oslavy 100. výročí vzniku Československé republiky vyvrcholí během října. Trvalou vzpomínkou by se měl stát i nový strom
republiky, který bude vysazen 24. října 2018 v parku zvaném dnes Zátiší. Strom ponese jméno Lípa dr. Josefa Lukeše.

Park Zátiší v letech 1968–1969. Foto Bohumil Unger

Josef Lukeš

Jaké je tajemství domu U Černého orla 
Na jedné z parcel, na kterých dnes na příbramském náměstí TGM stojí budova Knihovny Jana Drdy (č. p. 156/I), prokazatelně
bývala nejpozději v první polovině 17. století hospoda. 

Můžeme pouze spekulovat, že v domě na par-
cele, kde se nyní rozkládá městská knihovna,
sídlil v roce 1379 rychtář Ješek, který měl podle
daňového rejstříku rychtářskou hospodu, pro-
tože toho roku bylo v Příbrami krčem mnohem
více. 

Je pravděpodobné, že rychtář Ješek může být
totožný s rychtářem Janem Rubášem, neboť
Ješek je zdrobnělina od jména Jan a časově to
odpovídá. O rychtáři Janu Rubášovi, který byl
tehdy nejvyšším představitelem města z řad
jeho obyvatel, víme, že to byl člověk velmi zbož-
ný, kterému záleželo na jeho duši a na tom, aby
se i po smrti za jeho rodinu lidé modlili. V roce
1393 totiž založil nadaci pro příbramský kostel
sv. Jakuba. Z této nadace byl ve farním kostele
zřízen oltář Božího Těla (tedy Kristova Těla
a Krve) a Panny Marie. Za Rubášovu rodinu se
u tohoto oltáře měly sloužit přímluvné mše. 

RELIÉF Z POZDNÍHO STŘEDOVĚKU
Vzhledem k tomu se nabízí úvaha, zda z doby

Rubášova působení nepochází i kamenný reliéf,
který byl objeven asi v roce 1870 při zásadní
přestavbě domu U Černého orla. Bohužel se
nedochovala přesná zpráva, jak a kde byl reliéf
objeven. Je možné, že už kdysi byl do domu
Černého orla odněkud přenesen, možná tam
byl od svého vzniku. Jisté je pouze to, že odbor-
níci datovali jeho vytesání do pozdního středo-
věku, tedy do 14. až 15. století.

Reliéf se nyní považuje za záhadný, ale to jen
díky naší neznalosti. Ať se nám to líbí nebo ne,

v  pozdním středověku bylo město Příbram
veskrze křesťanské, a tak i na tomto reliéfu jsou
obyčejné křesťanské symboly, které tehdy
všichni znali, jen my v nich hledáme bůhvíco.

Pelikán – začněme s ním. Kde se tu vzal? Ve
zdejší přírodě se nevyskytuje, ale je známo, že
v případě nedostatku potravy si zobákem roz-
klove svou hruď a svá mláďata krmí krůpějemi
své vlastní krve. Proto je v křesťanské ikono-
grafii Ježíš někdy zobrazován jako pelikán, který
si rozklovává zobákem svou hruď a který nás,
své děti, prostřednictvím své oběti na kříži z lás-
ky živí svou krví. 

Jelen je další symbol, který se ve středověké
křesťanské ikonografii váže ke Kristu. Je vlastně
rychlým poslem spasitele, který svou obětí na
kříži přivádí zbloudilé duše dychtící po Bohu
k obrácení na víru. 

Jezdec na koni ve středověké křesťanské iko-
nografii představuje Krista sedícího na koni
v den posledního soudu a symbolizuje jeho
nanebevstoupení či seslání Ducha svatého, tedy
naději i na náš věčný život.

Růžička/rozeta, kterou má dosud Knihovna
Jana Drdy ve svém logu, je nejen ve středověku
spojena s uctíváním Panny Marie. Podle křes-
ťanské ikonografie je také symbolem Kristova
srdce. Představuje cestu k osvícení – kompas,
který nás vede, jestliže zaklepeme na bránu
posvátných duchovních cest. Pro knihovnu je
to ideální symbol.

Vraťme se ještě k historii domu. V roce 1600
se do tohoto domu přiženil pozdější příbramský
primas a šenkýř Jan Smíšek jinak Velvarský.
Dne 6. ledna 1622 žádal nejvyššího mincmistra
Viléma Vřesovce z Vřesovic, aby ho zprostil pri-
mátorského úřadu. Jako důvod uváděl, že dů -
stojníci ubytovaní tehdy – za třicetileté války –
v Příbrami po domech měšťanů se stravují u něj
v hospodě, a když koupil od formana sud vína,
vojáci ho bez zaplacení vypili. 

HROMOVÝ OHEŇ VLÉTL DO KOMORY
V roce 1629 přijel na žádost děkana J. Sallera

do Příbrami pražský malíř Adam Ulrych se svým
tovaryšem, aby obnovili obrazy v kostele sva-
tého Jakuba. Ubytovali se na rynku v hospodě
u primasa Jana Velvarského. Konšelé při té pří-
ležitosti chtěli barvami zkrášlit i svatohorskou
sošku Panny Marie. Mistr malíř nařídil svému
luteránskému tovaryšovi, aby sošku ze Svaté
Hory přinesl. Tovaryš celou cestu nadával:
„Ó, jak nepěkná jest ta petrovská (loupežnice).
Jaké hadry a cancory na sobě má to petrovské
dítě?“ A když ji v domě omalovával, řekl: „Již
drobet křtaltovnější (ozdobnější) bude ta z kurvy
dcera, byvši prve jako nějaká petrovská.“ Pak
sošku postavil na stůl a dal se do pozlacování
jiného obrazu. Po chvíli se jasná obloha zatáhla
a zahřmělo. Od Svaté Hory do domu dvakrát
udeřil hrom a skrz prosklená okna, která zůstala
neporušena, „pronikl hromový oheň jako jazyk
do komory a rozlil se tu jako ohnivá řeka“.
V komoře bylo několik lidí, ale oheň neuškodil

nikomu, omráčil a porazil jen lajícího tovaryše.
Potom se kolem něj otočil, vyvalil se jako káď
vody ze dveří do síně a ze síně domovními vraty
do podloubí a na rynek a zmizel u čtvrtého
domu. Do hospody k Velvarským se seběhlo
mnoho lidí a polomrtvého tovaryše křísili. Když
mu svlékli kabát, viděli, že jeho pravá ruka, kte-
rou nechtěl madonu malovat, zčernala jako
uhel. Po dlouhé chvíli přišel tovaryš k sobě
a třásl se jako osika. Uznal svou vinu a přísahal,
že se už Matce boží rouhat nebude. Tato událost
je dodnes vyobrazena na jedné z lunet v ambi-
tech na Svaté Hoře. 

Za třicetileté války příbramská radnice „za
příčinou bezbožné soldatesky k ruině přišla“, pro-
to probíhala úřední jednání městské rady v této
hospodě. V roce 1651 v ní její majitelka Dorota
Milínská jako jediná ve zničeném městě šenko-
vala pivo i víno. V roce 1677 hospoda vyhořela
a musela být postavena znovu. 

Kolem roku 1710 přišel do města z Milána
kupec Lorenzo Fiorone, který se zakrátko oženil
s Markétou, dcerou francouzského zlatníka
Ludvíka Alise. Získal s ní velké věno, proto si
koupil i dům U Černého orla s podloubím. Po
otcově smrti v roce 1720 zdědila Markéta Fio-
rone ještě značný movitý majetek, a tak její
manžel Lorenzo Fiorone mohl dům U Černého
orla přestavět. Jejich potomci však rodinný
majetek pro dluhy prodali. 

Roku 1738 se usadil ve městě vyučený lékár-
ník Jakub Ferdinand Procházka a zadlužil se,
aby mohl koupit od Františka Xavera Wiessera
dům U Černého orla a zařídit v něm lékárnu,
která zde přes počáteční finanční problémy své-
ho majitele nakonec zůstala několik desetiletí.
Jméno domu U Černého orla se v pramenech
objevuje od roku 1751. 

V roce 1768 Jakub Ferdinand Procházka už
jako příbramský primátor lékárnu prodal. Nej-
později od roku 1787 byla lékárna přemístěna
do domu č. p. 123/I U Bílého lva za kostelem.
Dům U Černého orla pak vlastnil Matěj Černý,
kolem roku 1820 Antonín Černý a po něm Filip
Černý. 

Hostinec u Černého orla č. p. 156/I zde byl
již v první polovině 19. století. Při týdenních
trzích se kolem roku 1846 prodávalo podél
podloubí tohoto domu takzvané české koření
– kmín, anýz a majoránka, dále i chléb, mouka,
krupice, kroupy, jáhly, proso a jiné potraviny. 

ZATUCHLÁ CHODBA PÁCHNOUCÍ HNILOBOU
Při demolici domu ve 20. století byla objeve-

na podzemní chodba, která vedla směrem k ryb-
níku Obora. Zároveň vedla z radničního sklepení
či šatlavy (zbořené č. p. 149/I) pod rynkem smě-
rem k domu U Černého orla zatuchlá chodba,
která se posléze propadala do jámy plné vody,
páchnoucí hnilobou. Chodby byly zasypány. 

S Věra Smolová
SOkA Příbram

Když mu svlékli kabát, viděli,
že jeho pravá ruka, kterou
nechtěl madonu malovat,
zčernala jako uhel. 

Reliéf na kresbě Jana Čáky. Repro: SOkA Příbram
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KALENDÁŘ AKCÍ NA ZÁVĚR

KINO PŘÍBRAM

DIVADLO A. DVOŘÁKA
1. 10. 16.00 Archiv jazyků
2. 10. 17.00 Číňani
2. 10. 19.00 Vše o mužích
5. 10. 19.00 Slast
8. 10. 16.30 Číňani
8. 10. 19.00 Archiv jazyků
9. 10. 19.00 Ženitba

10. 10. 19.00 Hrdý Budžes
11. 10. 19.00 Radůza s kapelou
11. 10. 19.00 Vinnetou
12. 10. 19.00 Vše o ženách
17. 10. 10.00 Maryša
18. 10. 19.00 Maryša
19. 10. 19.00 Maryša
21. 10. 15.00 Příběhy vodníka Česílka
22. 10. 19.00 Archiv jazyků
23. 10. 19.00 E. Urbanová a Moravské klavírní trio
24. 10. 19.00 Prokletí nefritového škorpiona
25. 10. 20.00 4TET
26. 10. 19.00 Habaďůra
27. 10. 19.00 Cimbálová muzika Grajcar
27. 10. 19.00 Můj romantický příběh
31. 10. 19.00 Za starých dobrých časů

FARMÁŘSKÉ TRHY

PŘÍBRAM, BŘEZOVÉ HORY

SVATÁ HORA

2. 10. 16.00 Malá čarodějnice
3. 10. 19.00 Beze stop
4. 10. 19.00 Venom
5. 10. 17.00 Venom – 3D
5. 10. 20.00 Toman
6. 10. 16.00 Bella a Sebastian 3: Přátelé navždy
6. 10. 19.00 Venom
7. 10. 16.00 Venom – 3D
9. 10. 16.00 Miss Hanoi
9. 10. 19.00 Po čem muži touží

10. 10. 19.00 Zrodila se hvězda
11. 10. 19.00 První člověk
12. 10. 17.00 Yeti: Ledové dobrodružství – 3D
12. 10. 20.00 Zlý časy v El Royale
13. 10. 16.00 Vilík: Rychle a vesele
13. 10. 19.00 Toman
14. 10. 16.00 Nina
16. 10. 16.00 Bella a Sebastian 3: Přátelé navždy
16. 10. 19.00 Predátor: Evoluce – 3D
17. 10. 19.00 První člověk
18. 10. 16.30 Čarodějovy hodiny
19. 10. 17.00 Princezna a dráček
19. 10. 20.00 Halloween
20. 10. 16.00 Venom – 3D
20. 10. 19.00 Hovory s TGM
21. 10. 16.00 Čarodějovy hodiny
21. 10. 19.00 Po čem muži touží
23. 10. 16.00 Chata na prodej
23. 10. 19.00 Na Chesilské pláži – Filmový klub
24. 10. 19.00 Ticho před bouří
25. 10. 19.00 Johnny English znovu zasahuje
26. 10. 17.00 Když draka bolí hlava
26. 10. 20.00 Dogman
27. 10. 16.00 Když draka bolí hlava
27. 10. 19.00 Johnny English znovu zasahuje
28. 10. 16.00 TGM Osvoboditel
30. 10. 16.00 Yeti: Ledové dobrodružství – 3D
31. 10. 19.00 Králové zlodějů

každá neděle Nedělní varhanní půlhodinka 
v bazilice od 14.00

Výstavy:
GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
Stálá expozice Fotograf František Drtikol – život 

a dílo příbramského rodáka
12. 10.–21. 11. Jubilea příbramských výtvarníků
19. 10.–27. 11. Jindřich Štreit: Fotografie

29. 9. 17.00 VK Příbram x Aero Odolena Voda
5. 10. Alphaville – koncert 

13. 10. 17.00 VK Příbram x Fatra Zlín
27. 10. 17.00 VK Příbram x ČZU Praha

SPORTOVNÍ HALA 

6. a 20. 10. 8.00–13.00 Dvořákovo nábřeží 

D-KLUB
5. 10. 20.00 Cesta kolem světa

12. 10. 19.00 Bizarre Band
17. 10. 19.00 Kavárna U Nulté hodiny

s Tomášem Töpferem

4. 10. 18.00 Táňa Keleová-Vasilková – beseda
11.10. 18.00 Moc a síla hypnózy
16.10. 19.00 Improvisit

KNIHOVNA JANA DRDY – MĚSÍC PRO DUŠI

20.10. 14.00 Karnevalový mejdan pro děti
26.10. 17.00 Veselá trojka

ESTRÁDNÍ SÁL

29. 9. 17.00 1. FK Příbram x FK Mladá Boleslav
20. 10. 17.00 1. FK Příbram x FK Jablonec

FOTBAL: STADION NA LITAVCE

GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
23.10. 18.00 Dějiny české hudby – koncert k výročí

republiky. Chairé a Codex Temporis

3. 10. 19.00 Vous Band Revival 60´, 70´
CLUB BAROVKA

9.–13. 10. Hornické pohádky 
se sv. Prokopem a sv. Barborou

21. 10. Běh pro republiku (Pam. Vojna)
28. 10. Havířské šprýmování
28. 10. Den Středočeského kraje

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

26.10.–30. 11. Střední Čechy během stavovského
povstání a české války

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV

Prostor k podnikání č. 700 o celkové výměře 138,40 m2

na adrese Příbram VII, ul. Bratří Čapků 329. Minimální
výše požadovaného základního nájemného činí
1000 Kč/m2/rok bez záloh na plnění poskytované v sou-
vislosti s užíváním prostoru k podnikání. V případě
uchazeče plátce DPH cena 1000 Kč/m2/rok bez DPH.

Prostor k podnikání č. 702 o celkové výměře 148,70 m2

na adrese Příbram VIII, ul. Čechovská 114. Minimální
výše požadovaného základního nájemného činí
900 Kč/m2/rok bez záloh na plnění poskytované v sou-
vislosti s užíváním prostoru k podnikání. V případě
uchazeče plátce DPH cena 900 Kč/m2/rok bez DPH.

Prostor k podnikání č. 702 o celkové výměře 153,10 m2

na adrese Příbram VIII, ul. Čechovská 112. Minimální
výše požadovaného základního nájemného činí
900 Kč/m2/rok bez záloh na plnění poskytované v sou-
vislosti s užíváním prostoru k podnikání. V případě
uchazeče plátce DPH cena 900 Kč/m2/rok bez DPH.

Prostor k podnikání č. 704
o celkové výměře 54,90 m2

na adrese Příbram VI, ul.
Husova 257. Minimální 
výše požadovaného
základního nájemného

činí 500 Kč/m2/rok bez záloh na plnění poskytované
v souvislosti s užíváním prostoru k podnikání. V případě
uchazeče plátce DPH cena 500 Kč/m2/rok bez DPH.

Prostor k podnikání č. 701
o celkové výměře 1088 m2

na adrese Příbram I, ul.
Pivovarská 132. Minimální
výše požadovaného
základního nájemného

činí 1000 Kč/m2/rok bez záloh na plnění poskytované
v souvislosti s užíváním prostoru k podnikání. V případě
uchazeče plátce DPH cena 1000 Kč/m2/rok bez DPH.

Čekají na vás v útulku
Psí útulek v Lazci nabízí k osvojení nové psy. Pokud

zvažujete pořízení čtyřnohého parťáka, podívejte se na
web utulekpribram.cz. Vždy zde najdete přehled psů,
kteří čekají na adopci nebo se někomu zaběhli. 

Cipísek: Je asi rok starý kříže-
nec stafordšírského teriéra.
Odchycen byl v noci na 3. září
2018 na Březových Horách. Na
krku má černý látkový obojek.
Je to velmi kontaktní, hravé
a veselé štěně.

Deny: asi dvouletý kříženec
labradora, zpočátku nedůvěři-
vý. Odchycen byl v nočních
hodinách 19. července 2018
na Drkolnově. Tento pejsek je
vhodný k domu se zahradou.

Asta: Byla odchycena 26. srpna
2018 v obci Bo hostice. Fence je
asi deset let, má poraněná ouška
a špatně slyší, je milá a přátelská. 

S sdb

Město pronajme
Město nabízí prostory k podnikání. Informace podá
Barbora Hrušovská z Městské realitní kanceláře (tel.:
734 399 881, e-mail: barbora.hrusovska@pribram.eu).

Kočky k adopci
Spolek pro kočku aktuálně nabízí několik svých zví-

řecích svěřenců k adopci.

Šmudlík: čistotný, klidný,
dospělý kocourek. Má ampu-
tovaný ocásek, ale vůbec mu
to nevadí. Je spíše samotář.

Martin: hodný, čistotný, maz-
livý, zhruba roční ko-
courek. Cizím lidem moc
nedůvěřuje a je vůči nim
bojácný, ale po získání důvěry
se z něj stává skvělý společník.

Majka: krásná kastrovaná
a očkovaná kočička, dlouho-
době v depozitu hledá nový
domov s hodnými lidmi.
Vhodná jako jedináček. 

V případě zájmu o adopci nebo chcete-li nabídnout
nějakou formu podpory, volejte na telefon 773 982 827.

S Alena Synková
Spolek pro kočku

Vážení čtenáři, přinášíme vám pranostiku na měsíc říjen.
Tajenka ze zpravodaje č. 9/2018: Mokro o Michalu, studeno o Štědrém dnu. Knihu vyhrává

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

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

12. října 1918
Příbramský týdeník Horymír poprvé
informoval o nastávající epidemii španěl-
ské chřipky.

19. října 1998
Byla dána do zkušebního provozu ulice
Karla Kryla (u archivu).

20. října 1888
Byl schválen finální projekt stavby sirot-
čince na Březových Horách.

21. října 1278
Zemřel biskup Jan III., pán Příbrami
v letech 1258–1278. 

25. října 1958
Komunální služby města Příbramě zrušily
v holičských a kadeřnických provozov-
nách pondělní volno, což byl pozůstatek
tzv. modrých pondělků, tradujících se od
středověku.

25. října 1908
Příbramský dobročinný spolek Humanita
uspořádal v sále hotelu Podařil oslavu 
60. výročí panování císaře Františka 
 Josefa I.

25. října 1688
Narodil se v Přelovicích P. František Muš-
ka, jezuita, kazatel a historik na Svaté
Hoře v letech 1757–1758.

27. října 1878
Byla vysvěcena kaple sv. Vojtěcha v Lazci.

28. října 1968
Z iniciativy příbramského Junáka byla
vysazena Lípa svobody na dnešním
Sevastopolském náměstí.

28. října 1988
Bylo v Příbrami zahájeno 4. celostátní
setkání citeristů.

ŘÍJEN
– historické události

AREÁL NOVÝ RYBNÍK
29. 9. 9.00 Běh města Příbrami
29. 9. 10.00 Otevření inlineové dráhy 
29. 9. 21.30 Opening party v Junior klubu

13. 10. Příbram prvorepubliková (důl Anna)
24. 10. 100 let republiky – kladení věnců,

sázení pamětní lípy, varhanní
koncert

24. 10. Zažijte to znovu (nám. TGM)
28. 10. Oslavy 100 let republiky na

Březových Horách

NÁMĚSTÍ 17. LISTOPADU
29. 9. Svátek seniorů

25. 10. 17.00 Bacha baby – koncert
28. 10. 9.00 Slavnostní bohoslužba k 82. výročí

otevření kostela CČH a ke 
100. výročí republiky, koncert
Sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra

SBOR MISTRA JAKOUBKA ZE STŘÍBRA

KOSTEL SV. JAKUBA
20. 10. 16.00 XV. festival pěveckých sborů

AULA ZŠ JIRÁSKOVY SADY
20. 10. 14.00 Koncert dětských sborů

Prostor k podnikání č. 705 o celkové výměře 33 m2 na
adrese Příbram VI, ul. Husova 257. Minimální výše poža-
dovaného základního nájemného činí 500 Kč/m2/rok
bez záloh na plnění poskytované v souvislosti s užívá-
ním prostoru k podnikání. V případě uchazeče plátce
DPH cena 500 Kč/m2/rok bez DPH.





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts false
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 96
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 96
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.12500
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth 8
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003b103c103bf03c503c303af03b103c303b7002003c303c403b703bd002003bf03b803cc03bd03b7002c002003b303b903b100200065002d006d00610069006c002c002003ba03b103b9002003b303b903b1002003c403bf0020039403b903b1002d03b403af03ba03c403c503bf002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HUN <FEFF00410020006b00e9007000650072006e00790151006e0020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300680065007a002c00200065002d006d00610069006c002000fc007a0065006e006500740065006b00620065006e002000e90073002000200049006e007400650072006e006500740065006e0020006800610073007a006e00e1006c00610074006e0061006b0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e006900610020006e006100200065006b00720061006e00690065002c0020007700790073007901420061006e0069006100200070006f0063007a0074010500200065006c0065006b00740072006f006e00690063007a006e01050020006f00720061007a00200064006c006100200069006e007400650072006e006500740075002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020044d043a04400430043d043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002c0020043f0435044004350441044b043b043a04380020043f043e0020044d043b0435043a04420440043e043d043d043e04390020043f043e044704420435002004380020044004300437043c043504490435043d0438044f0020043200200418043d044204350440043d043504420435002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0045006b00720061006e002000fc0073007400fc0020006700f6007200fc006e00fc006d00fc002c00200065002d0070006f00730074006100200076006500200069006e007400650072006e006500740020006900e70069006e00200065006e00200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f0062006100740020007600650020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed0020006e00610020006f006200720061007a006f007600630065002c00200070006f007300ed006c00e1006e00ed00200065002d006d00610069006c0065006d00200061002000700072006f00200069006e007400650072006e00650074002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a0161>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




