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ADVENTNÍ  ZAMYŠLENÍ

Při všech těch nešťastných událostech
posledních dní má člověk chuť si
povzdechnout a říci: „Co se to jen pořád

děje a k čemu se to schyluje? Vždyť adventní čas,
to krásné období před Vánoci, býval především
symbolem klidu a míru, rozjímání.“ Přitom se
nepříjemně vtírá otázka, zda nás snad do
budoucna čekají špatné časy a zda bychom se
měli připravit na to, že se budeme muset
naučit více vyrovnávat s protivenstvím a ros-
toucími riziky. 

V posledních dnech, a zvláště po zrušení
adventních slavností v Příbrami, se s tímto
názorem setkávám mezi lidmi stále častěji.
Toto smýšlení je umocněno nedávnými tra-
gickými událostmi v Evropě, se kterou nás pojí
stejná duchovní i kulturní tradice, ale také
neblahé dění v různých koutech planety. Jak
se celý svět více informačně propojuje, dolé-
hají na nás tyto události se stále větší naléha-
vostí. 

Bohužel si rovněž nepřipouštíme, že dějiny
Evropy jsou prošpikovány krvavými událost-
mi natolik, že jen stěží bychom nalezli časovou
skulinu, ve které by tři generace po sobě mohly
říci, že nezažily válku. Naše generace to štěstí
měly. Nenaříkejme si proto na osud a na těžké
časy a připomeňme si doby, kdy ani právo na
život nebylo žádnou samozřejmostí. Tento
pohled zpět nechť nám dodá sílu na cestě smě-
rem vpřed. Kdosi tento rytmus přirovnal
k lukostřelbě. Čím poctivěji natáhnete tětivu
dozadu, tím dále šíp doletí dopředu. 

Zrušení adventních slavností v Příbrami je
nepříjemná událost, ale každý z nás si umí
představit spousty horších věcí, které by se
mohly stát. Na důstojnosti prastarého zvyku
slavení adventních dní anonym jednoho
pomatence nemůže ubrat vůbec nic. Smažme,
pečme, nakupujme, když to jinak nejde, ale
také rekapitulujme a vzpomínejme, a přitom
všem se v tom předvánočním shonu nezapo-
meňme těšit na ještě lepší časy, které jistojistě
přijdou.

S Jindřich Vařeka
starosta města Příbram
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Zastavili jsme propad, po mnoha letech
existuje šance na přebytkový rozpočet
Příbram prochází proměnou, která přináší některé nepříjemnosti,
ale na druhou stranu vytváří příležitosti pro budoucí rozvoj města.
O hodnocení roku 2015 i výhledu pro příští rok jsme hovořili se
starostou Jindřichem Vařekou. 

JAK BYSTE Z POZICE STAROSTY MĚSTA
HODNOTIL ROK 2015? BYL PRO PŘÍBRAM
ÚSPĚŠNÝ?

Začal bych nepříjemnou zprávou. V uply-
nulých deseti letech ubylo z pojišťované hod-
noty majetku města v  oblasti nemovitostí 
1,9 miliardy korun. Co se týká hotovosti, tak
ubylo asi 100 milionů korun. Dostali jsme se
do pozice dlužníka. Praxi uplynulých let ozna-
čuji jako jízdu z kopce. Hlavním a jediným úko-
lem letošního roku bylo tuto jízdu z kopce
zastavit.

K tomu jsme museli provést řadu nepopulár-
ních opatření jako navýšení koeficientu daně
z  nemovitosti, zvýšení nájmu v  městských
bytech a musíme také prosazovat navýšení
poplatků za odvoz odpadů. Tím by v podstatě
nastavení systému mělo být dokončeno.

POTOM BY BYL ROZPOČET Z HLEDISKA
PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STABILIZOVÁN?

Z tohoto hlediska bude rozpočet stabilizován
a přestane se dál propadat. 

ČEMU BYSTE PŘIČÍTAL ZMIŇOVANÝ PROPAD?
ŠLO O CHYBNÁ POLITICKÁ ROZHODNUTÍ
V MINULOSTI, NIŽŠÍ VÝBĚR
Z ROZPOČTOVÉHO URČENÍ DANÍ V PRŮBĚHU
TAKZVANÝCH KRIZOVÝCH LET, VELKÝ POČET
REALIZOVANÝCH DOTAČNÍCH PROJEKTŮ
S ÚČASTÍ MĚSTA? 

Hlavní důvod, který mě velmi zlobí a s nímž
se nikdy nesmířím, spočívá v tom, že se majetek
města prakticky rozdal. Ve srovnání s jinými
městy si Příbram téměř žádné vlastnictví nepo-
nechala. Nemluvím pouze o 9500 bytech, o kte-
ré se město – podle mého názoru – zbytečně
připravilo, ale i o dalších nemovitostech. Město
se zbavilo majetku, a tak se připravilo i o zdroje.
Dostali jsme se do role prosebníků, kteří ve fron-
tě pokorně stojí před finančním úřadem a žebrají
o dávku z rozpočtového určení daní. 

JE TATO SITUACE ŘEŠITELNÁ V TOM SMYSLU,
ŽE BY SE MĚSTO SNAŽILO ZÍSKAT ZPĚT
NĚKTERÁ AKTIVA, KTERÁ MU DO BUDOUCNA
MOHOU PŘINÁŠET DLOUHODOBÉ PŘÍJMY?

Do budoucna by toto měl být plán každého
nového vedení, aby kousek po kousku získávalo
zpět, co se ztratilo. Z kopce se jede výborně, ale
cesta zpět bude těžká. Jako příklad znovu zmí-
ním 9500 bytů, které prodáte za desetinové
ceny velmi snadno. Jestliže chceme nyní po -
stavit 24 nových bytových jednotek, bude nás
to stát obrovské peníze a můžeme si to dovolit
jen v případě, že získáme dotaci. Každopádně
tento krok oslabí rozpočet způsobem, který
dopadne na všechny obyvatele města. 9500
bytů v podstatě vyletělo oknem, a o 24 jednotek
bojujeme v rozpočtu s nadlidským úsilím.

BYTY SE ZDE VYPRODÁVALY ZA VELMI NÍZKÉ
CENY V NĚKOLIKA VLNÁCH A ZA RŮZNÉHO
VEDENÍ RADNICE. AŽ NA PÁR VÝJIMEK
PRAKTICKY VŠICHNI ZÁSTUPCI
JEDNOTLIVÝCH POLITICKÝCH STRAN NA TOM
MĚLI SVŮJ ZÁJEM. BUĎ SE CHTĚLI
V PŘÍZNIVÉM SVĚTLE PREZENTOVAT VŮČI
OBYVATELSTVU, NEBO SI BYT SAMI
KUPOVALI. ŠLO O SELHÁNÍ NAPŘÍČ
POLITICKOU REPREZENTACÍ?

Rozhodně šlo o směsici osobních zájmů
a populistické politiky, která přivedla město
tam, kde se dnes nachází. 

LIDÉ VOLILI SVOU POLITICKOU
REPREZENTACI, KTERÁ PŘISTOUPILA KE
ZMIŇOVANÝM PRODEJŮM, A ŘADA Z NICH
PRODEJE OBHAJUJE, PROTOŽE SE SAMI
DOSTALI K LEVNÉMU BYDLENÍ. DO JAKÉ
MÍRY JSOU TEDY ZA NEUTĚŠENÝ STAV
MĚSTSKÝCH FINANCÍ ODPOVĚDNÍ SAMI
OBČANÉ?

Občan na vině není. Občanům samozřejmě
vyhovovalo, že dostávají byty jako dar, že pla-
tíme třikrát nižší koeficient daně z nemovitosti
než ve všech jiných městech ve středních
Čechách a že náklady spojené se svozem odpa-
dů vynakládané městem nejsou nuceni platit
v  plné výši. Proto hovořím o jízdě z  kopce,
ale každý kopec jednou skončí. 

MĚSTO V SOUČASNOSTI NEMÁ ŽÁDNÉ
SCELENÉ POZEMKY, KTERÉ BY MOHLO
POUŽÍT JAKO PROSTŘEDEK PRO PŘILÁKÁNÍ
STRATEGICKÉHO INVESTORA. KDE VIDÍTE
MOŽNOSTI PRO ZLEPŠENÍ SITUACE
V KONTEXTU SOUČASNÝCH AKTIV? 

K tomu všemu, o čem jsme mluvili, bych
dodal, že veškeré zbylé nemovitosti v majetku
města se nacházejí v katastrofálním stavu. To
znamená, že jedinou cestou je konsolidovat zby-

lý majetek, snažit se ho i za cenu dalších odpro-
dejů zvelebit a dostat na standardní úroveň.
Pouze tímto způsobem se můžeme propracovat
k trvalým příjmům do městské kasy.

VIDÍTE V PŘÍBRAMI MOŽNOSTI PRO VĚTŠÍ
ROZKVĚT ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKÁNÍ,
KTERÉ V SOUČTU NEPŘINÁŠÍ VELKÉ PŘÍJMY,
ALE JE TO DŮLEŽITÝ PRVEK Z POHLEDU
ZAMĚSTNANOSTI I POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB?

Je to druhá varianta, jak rozproudit ekono-
mický život ve městě. Jsem přesvědčen o tom,
že oslavy 800 let od založení města v příštím
roce velice přispějí k oživení tohoto druhu pod-
nikatelské činnosti.

DOPOSUD JSME HOVOŘILI PŘEDEVŠÍM
O NEGATIVECH. BYLO NAOPAK NĚCO, CO
VÁS Z POZICE STAROSTY V ROCE 2015
POTĚŠILO?

Velice úspěšně probíhají právě přípravy na
oslavy 800 let. Máme v plánu mnoho společen-
ských a kulturních aktivit, do kterých se zapojí
radnice, příspěvkové organizace, celá řada spol-
ků i jednotlivých občanů. Velmi se mi líbí, že se
podařilo vytvořit nový vizuální styl, který se
postupně promítá do komunikace města i pří-
spěvkových organizací. Vedení města začalo
také úplně jiným stylem komunikovat s občany.
Stavíme na principu otevřené radnice, která má
být pro obyvatele partnerem. Za běhu měníme
spoustu věcí, které s tím souvisejí – zpravodaj
Kahan, internetové stránky, nejrůznější publi-
kace, pořádáme pravidelně veřejné debaty, ote-
vřeně komunikujeme s  novinářskou obcí.
Mnoho jsme učinili v oblasti bezpečnosti. Byl
uveden v život nový varovný systém pro ochra-
nu obyvatelstva. Ve městě pracuje osm nových
asistentů prevence kriminality. Daří se nám efek-
tivně oslovovat školy a podchytávat děti a mladé
lidi. Před několika dny jsme spustili web bez-
pecnapribram.cz, který bude informovat ovšech
bezpečnostních aspektech v Příbrami.

Dále se událo mnoho změn ve fungování
uvnitř radnice i navenek vůči partnerům, doda-
vatelům a příspěvkovým organizacím. Nemys-
lím si, že občané zaregistrují veškeré
mechanismy, které byly přenastaveny jaksi pod
kapotou. To se projeví až v  příštích letech.
Samozřejmě může opět přijít politik z povolání,
který to, co se zkonsoliduje, s radostí pustí do
větru. Ale my víme, že jsme odvedli hodně uži-
tečné práce. A to mě těší. 

V PRŮBĚHU ROKU 2015 SE REALIZOVALO
NĚKOLIK INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ.
V PŘÍPADĚ NĚKTERÝCH Z NICH NEBYL
PRŮBĚH – JEMNĚ ŘEČENO – ZCELA HLADKÝ.
JAK TO HODNOTÍTE?

Podařilo se finalizovat naprostou většinu pro-
jektů, jež byly rozjeté z minulého období. Někte-
ré představovaly danajský dar, nicméně
v globálu byly všechny zděděné projekty  smys-
luplné, přestože nebyly v detailech dotažené.
Pokud tedy detailem nazveme fakt, že pod
komunikacemi nebyla plánována výměna kana-
lizací a vodovodů. I to se ale se skřípějícími zuby
a určitými riziky za běhu zvládlo. Nad čím krou-
tím hlavou, je lezecké centrum, se kterým si
nevíme rady. Pokud by to mělo dopadnout tak
– a já zatím nevidím jiné cesty – že budeme

muset trvale zaměstnávat pracovníky, kteří
budou dohlížet nad dodržováním provozního
řádu lezeckého centra, tak nás to bude stát trvale
obrovské peníze. 

O JAKÉ SUMĚ SE BAVÍME?
Jedná se zhruba o milion korun každý rok

provozu.

PAK ZDE BYL PROJEKT REKONSTRUKCE
ZAHRAD NĚKTERÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL,
JEHOŽ REALIZACE NABRALA VELIKÉ
ZPOŽDĚNÍ. 

U těchto projektů byla evidentní snaha stáh-
nout do města dotace, které byly na takovou
záležitost vyčleněny. Neodvažuji se hodnotit,
jestli vcelku byl záměr špatný nebo dobrý.
V tomto případě mělo nešťastnou ruku i nové
vedení radnice, kdy jsme nevybrali nejlepšího
dodavatele. Naopak jsme zvolili firmu, která se
ocitá v obrovském skluzu, přestože termíny od
projektanta byly spíše velkorysejší. 

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ, KTERÁ SE V MINULOSTI
SOUTĚŽILA – A NETÝKÁ SE TO POUZE
PŘÍBRAMI – SI STANOVOVALA JAKO
ZÁKLADNÍ KRITÉRIUM NEJNIŽŠÍ CENU.
V SOUČASNOSTI SE PŘIPRAVUJE
LEGISLATIVA, KTERÁ BY TOTO MĚLA ZMĚNIT
A DÁT OBCÍM VĚTŠÍ BENEVOLENCI. JE TO
SPRÁVNÉ?

Záměr Ministerstva pro místní rozvoj, který
vyplynul i z mého rozhovoru s ministryní Kar-
lou Šlechtovou, je otevřít možnosti zadavate-
lům a radnicím především. Z  tohoto úhlu
pohledu je to rozhodně krok dopředu, protože
vybírat si dodavatele pouze podle nejnižší ceny
považuji za nesmysl. To by při stavbě vlastního
rodinného domu nikdo z nás neudělal. 

Jedním ze zajímavých opatření v chystané
legislativě má být možnost, že pokud některý
dodavatel při předchozích výběrových řízeních
selhal, může být vyřazen z příštích soutěží. Tako-
vých opatření je tam celá řada. Až zákon vyjde,
pak se jím budeme velmi rychle aúčinně zabývat. 

JAK SE NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ, KTERÉ JSTE
DOPOSUD MĚLI S REALIZACÍ PROJEKTŮ
S PŘISPĚNÍM DOTACÍ A JEJICH
ADMINISTRACÍ, ZMĚNIL POSTOJ RADNICE
K TOMUTO FINANČNÍMU INSTRUMENTU?

Jsem odpůrce dotací a budu pořád říkat, že
pokud by zastupitelstva dostala dotační peníze
podle spravedlivého klíče (jako je například
počet obyvatel v dané obci), tak by s nimi doká-
zala hospodařit lépe, než když je dostanou for-
mou účelové dotace. Dotace je pak určena ke
konkrétnímu účelu, jenž obci nemusí vyhovo-
vat, ale protože již existuje, tak se daný úkol
zrealizuje. Také si myslím, že není dobré krité-
rium přidělovat dotace podle toho, která obec
dokáže lépe administrovat své požadavky.
Nechal bych zastupitelům svobodu, aby rozho-
dovali o penězích a nikoliv aby byli dotlačeni
k utracení peněz za něco, o čem původně ani
neuvažovali. 

CO OBČANÉ PŘÍBRAMI MOHOU OD MĚSTA
OČEKÁVAT PŘÍŠTÍ ROK?

Především chystáme oživení v oblasti kultury
a života ve městě. Můžeme také předpokládat

velký posun v projektech v sociální oblasti.
Bohužel nebyly vypsány žádné dotace na rekon-
strukce silnic, ulic, parkovišť a dětských hřišť.
To ale neznamená, že na tuto oblast rezignuje-
me. V příštím roce i po zbytek volebního období
se chceme soustředit především na zlepšení
situace v parkování bez ohledu na to, jak bude
vypadat dotační program. 

A NEMLUVÍME POUZE O PARKOVÁNÍ
V CENTRU, ALE TAKÉ NA SÍDLIŠTÍCH…

Ano, jedná se o parkování napříč městem.
O problematice budeme pořádat besedu s kon-
krétními vlastníky domů. Nemyslím, že otázku
parkování je možné nechat pouze na městu, do
řešení se musí zapojit i vlastníci domů. 

VIDÍTE TO SPÍŠE JAKO OTÁZKU DOPRAVNĚ-
ORGANIZAČNÍ NEBO BUDOU TŘEBA
INVESTICE?

Pokud budou chtít občané parkování před
svými domy nebo ve dvorech, mohli by partici-
povat tím, že zainvestují do parkoviště zhoto-
veného tím nejlevnějším možným způsobem,
tedy zatravňovacími prvky. Město by mělo
poskytnout projektovou přípravu a povolení,
což zahrnuje kompletní administrativní činnost.

JAKÉ DALŠÍ PROJEKTY PLÁNUJETE PRO PŘÍŠTÍ
ROK? 

Dokončíme kvalitní projekty pro zelenou
páteř a projekt pro takzvané Křižáky. Do dalších
nových investic se nechceme bezhlavě hnát. Je
třeba si uvědomit, že peníze, které neutratíme
zbrklým přijetím každého potenciálního dotač-
ního titulu, zbudou na smysluplnější útraty
o rok později. Není třeba se ukvapovat. 

S TÍM SOUVISÍ ROZPOČET PRO ROK 2016. JAK
BY MĚL VYPADAT?

Poprvé po mnoha letech by měl být rozpočet
dokonce přebytkový. Podle současného návrhu
bychom chtěli zbavit město 20milionového
kontokorentu. Pokud se takový rozpočet schválí
a zvládneme jeho naplnění, bude to znamenat,
že jsme se odrazili ode dna.

DÁ SE OČEKÁVAT, ŽE DO KONCE VOLEBNÍHO
OBDOBÍ BY MĚSTO MOHLO PRACOVAT
S PŘEBYTKOVÝM ROZPOČTEM I NADÁLE?

V  této chvíli musíme vrátit kontokorent
a dostat městskou kasu na úroveň, která nás
nebude ohrožovat. A to vyžaduje přibližně
30 milionů korun. V dalších letech proto nebude
nutné pracovat s přebytkovým rozpočtem 
aveškeré volné finanční prostředky budou moci
být věnovány údržbě stávajícího majetku a jeho
dalšímu rozvoji.

CELOU DOBU JSME MLUVILI
O ZÁLEŽITOSTECH, KTERÉ JSOU SPÍŠE
PROBLEMATICKÉ NEBO PŘEDSTAVUJÍ PRO
MĚSTO VÝZVY DO BUDOUCNA. BLÍŽÍ SE
VÁNOČNÍ SVÁTKY, A TAK BYCH SE RÁD
ZEPTAL, CO ZNAMENAJÍ PRO VÁS OSOBNĚ
A JAK JE OBVYKLE TRÁVÍTE?

Vánoce jsou jediné období roku, kdy i ten nej-
větší workoholik dostane šanci v klidu bilanco-
vat. Tak jsem doposud činil a budu činit nadále.

S Stanislav D. Břeň

INTERVIEW

Foto: archiv
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Město je třeba finančně ozdravit 
Rozpočet Příbrami se zdá být veliký. Je ovšem pouze iluzí, že o něm beze zbytku mohou rozhodovat zastupitelé. Většinu výdajů představují
takzvané mandatorní, tedy takové, které se musí vydat za jakýchkoliv okolností. Dále si přečtěte, jak je rozpočet konstruován, kam směřují peníze
a proč musíme nyní šetřit. 

Každá zodpovědná rodina pracuje s něja-
kým rozpočtem, ve kterém své příjmy dělí na
výdaje nutné (nájem, jídlo či elektřina), na
méně nutné výdaje (nové oblečení, nábytek),
na zbytné výdaje (dovolená, sport či kultura)
a něco zpravidla padne na šetření. 

Je jasné, že velikost každé z těchto škatulek
hodně odvisí od toho, kolik peněz do rozpočtu
přiteče. Rovněž tak důležité je ale to, jak šikov-
ně umíme z jednotlivých škatulek nakupovat.
Někomu je jedno, u které benzinky tankuje,
a šikovnější řidič umí benzin nakoupit třeba
o dvě koruny na litr levněji. Někdo bazíruje na

značce, a tak nakoupí stejnou kvalitu jenom
kvůli „správné“ visačce o polovinu dráž.
Samozřejmě, že bychom dokázali najít další
faktory, které ovlivňují velikost těch čtyř ška-
tulek, ale nebudeme situaci komplikovat.

Svoje rozpočty tvoří obce, rozpočet dělá stát.
Stát je v dosti výjimečném postavení. Jednak
určuje pravidla (zákony), jednak nemůže zkra-
chovat způsobem jako jiné subjekty (bankrot
státu má zpravidla takový průběh, že mu věři-
telé část dluhů odpustí). Rozpočty obcí se dají
velmi dobře přirovnat k finančním rozvrhům
rodin. Řekněme si něco o rozpočtu města Pří-
bram.

I PRO PŘÍBRAM JE KLÍČOVÝ SPRÁVNÝ
VÝBĚR DPH

Největší příjmovou položku města předsta-
vují daňové příjmy. Stát nějakým způsobem
přerozdělí daně, které vybere, a část jich pošle
obcím, aniž by to obce mohly ovlivnit. Nejvý-
znamnější je podíl na dani z přidané hodnoty
(DPH) a tento příjem tvoří asi čtvrtinu všech
příjmů města, v Příbrami se jedná asi o 160
milionů korun. Je tedy vidět, že i pro obce je
velmi důležité, jak dobře stát vybírá daně
(a zejména DPH). Některé svoje daňové příjmy
město ovlivnit může. Naplno v pokladně obcí
zůstává daň z nemovitostí, které se nacházejí
v katastru obce. Dále může obec ovlivňovat

na svém území výherní hrací přístroje, při-
čemž mu do pokladny přiteče podíl z daní
vybraných z těchto automatů. Město může
dále vybírat různé místní poplatky (dalo by se
říci lokální daně): poplatky ze psů, poplatky
ze vstupného, z ubytovacích kapacit, za svoz
komunálního odpadu apod. I tyto daňové pří-
jmy mu zůstanou v pokladně. Dohromady tvo-
ří daňové příjmy města přes dvě třetiny
městského rozpočtu, tedy přibližně 400 milio-
nů korun.

Vedle daňových příjmů získává město pří-
jmy z dotací. Za prvé se jedná o nárokovou
dotaci na výkon státní správy (stavební úřad,
živnostenský úřad, dopravní úřad apod.); tato
částka činí asi 40 milionů korun. Vedle těchto
dotací město žádá o různé nenárokové dotace
na financování podporovaných aktivit. Jedná
se o dotace na různé investiční akce, nebo tře-
ba na kulturu, na sociální programy apod. 

Jak dopadneme s dotacemi v roce 2016, je
velká neznámá, protože teprve letos na pod-
zim se rozjíždí nová vlna dotačních programů
a my velmi málo tušíme, kde a jak město se
svými žádostmi uspěje. Každopádně se
s  žádostmi snažíme. Dotace mohou tvořit
kolem 100 milionů korun příjmů.

Významnou složkou městských příjmů jsou
příjmy z pronájmu nemovitostí, činí přes 60
milionů korun. Jedná se o pronájem bytů

Foto: archiv

Naše hlavní aktivity vedou
k ucpávání děr, kterými
z městského rozpočtu
nesmyslně utíkaly peníze
pryč.

i nebytových prostor. Přibližně polovinu z této
částky tvoří nájemné za vodohospodářský
majetek. Tu samou částku by ale město mělo
do tohoto majetku vrátit formou oprav a inves-
tic. Poslední kategorii příjmů obce tvoří tzv.
kapitálové příjmy. V tomto případě mluvíme
o příjmech za prodej majetku města, a to zej-
ména nemovitostí.

Ten, kdo tvoří rozpočet, musí napřed odhad-
nout příjmy města na příští rok. Je to opravdu
do velké míry odhad, ale jinak to nejde. Jak
přesně odhad vyjde, svědčí o odbornosti tvůr-
ce rozpočtu. Další krok představuje plánování
výdajů. Hlavní část
výdajů tvoří výdaje
mandatorní, tedy ty,
které se vydat musejí.
Typicky na platy, za
energie, nutné nájmy,
havarijní opravy
a podobné provozní
režijní výdaje. Když
odhlédneme od odbor-
ného názvosloví, tak
bychom sem mohli
zařadit i splatné splát-
ky úroků či jistin úvěrů. V případě města Pří-
bram zastupitelům zůstane částka asi 60
milionů korun, které mohou rozdělit na opra-
vy a investice. A také na různé podpůrné pro-
gramy, jež město vypisuje a financuje. Jedná
se o podporu sportovních aktivit, kultury,
sociálních programů apod. Příbram na tyto
účely vydala v roce 2015 asi 20 milionů korun. 

KARDINÁLNÍ OTÁZKA: KTERÉ VÝDAJE
UPŘEDNOSTNIT?

Zásadní problém nastává při rozdělování
výdajů. Na všechno není nikdy dost. Dokonce
platí, že požadavky na opravy a investice něko-
likanásobně překračují volné prostředky (po
odečtu zmiňovaných mandatorních výdajů).
Nároky na opravy městského majetku přesa-
hují 100 milionů korun, stejná suma by byla
potřeba na investiční rozvoj města. A to při-
cházejí ještě požadavky sportovců a dalších
žadatelů o dotace z pokladny města. Kam tedy
těch pár volných milionů v rozpočtu napláno-
vat? Do oprav vlastního majetku? A do jakého?

Na investice? A kterým směrem město dlou-
hodobě směřovat? Rozdat je na dotacích?
Potom bude chybět na opravy městského
majetku. Tady vidíte základní problém zastu-

pitelů, kteří by měli rozhodnout tak, aby to
bylo dobře z pohledu dlouhodobého rozvoje
města a ke spokojenosti občanů.

Vraťme se ale k začátku tohoto pojednání.
Řekl jsem, že na množství peněz k rozdělení
na výdaje (tedy těch asi 60 milionů korun) má
vliv také skutečnost, kolik peněz do rozpočtu
přiteče. Je pravda, že nová radnice zdražila
nájmy. Stejně tak je pravda, že jsme zdvojná-
sobili daň z nemovitostí. Zdůrazňuji ale, že
jsme se v obou případech jenom dostali na
hodnoty, které představují průměr v České
republice. Tato dvě zdražení přinesou do měst-

ské pokladny přes 20
milionů korun. A stej-
ně důrazně dodávám,
že tyto peníze poslou-
ží jedině k rozvoji měs-
ta, nikde se neztratí.
Bez nich by město
mělo volných ne 60,
ale jenom 40 milionů
korun. Znamenalo by
to krátit opravy, inves-
tice i podporu sportu.

Někoho může na -
padnout následující úvaha: Jak je možné, že
bývalá vedení města vystačila ve své činnosti
s těmi nižšími nájmy nebo daněmi? Odpověď
je poměrně jednoduchá. A opět si vezměme
příměr ze života rodin. Ve výjimečných situa-
cích může rodina sáhnout do úspor. Nebo něja-
ký majetek prodat. Nebo se i zadlužit. Ale
takový krok se musí velmi dobře rozvážit
a musí se tak dít výjimečně. V Příbrami se
z tohoto stylu stal standard. Město se vydalo
ze všech svých volných peněz (za pár let to
bylo přes 100 milionů korun), rozprodalo vel-
kou část svého majetku (byty, I. polikliniku
atd.) a v roce 2014 si město těsně před přícho-
dem nového vedení už muselo vzít i provozní
úvěr. Kombinací těchto přístupů bývalých
vedení se město dostalo do situace, která se
dá označit pořekadlem „žít z ruky do huby“.
Nedisponujeme peněžní rezervou (co nám
přiteče, to musíme hned vydat), nevlastníme
moc nemovitého majetku a ten co zbyl, zou-
fale volá po opravách (nájemníci si stěžují na
stav bytů, školy na stav svých budov, budova
RD na náměstí T. G. Masaryka se rozpadá atd.)
a k tomu bude nutné v roce 2016 splatit dohro-
mady téměř 30 milionů korun úvěrů. 

Doufám, že čtenář si uvědomuje, že taková
prudká a vynucená změna způsobu nakládání
s penězi si vyžaduje i určitá nepopulární opa-
tření, která občané pocítí. Jedním dechem ale
dodávám, že naše hlavní aktivity vedou
k ucpávání děr, kterými z městského rozpočtu
nesmyslně utíkaly peníze pryč. Staré vedení
nehospodařilo, nýbrž utrácelo. Za rok 2015
jsme zachránili hodně milionů a v této činnosti
bude nové vedení pokračovat. Chceme, aby-
chom po skončení mandátu mohli předat měs-
to finančně ozdravěné. A nejen to. Naším cílem
je i to, aby výrazně lepším hospodařením došlo
k tomu, že město opraví nemovitosti, které
byly opomíjeny. A účet nám za tři roky vysta-
víte vy, občané.

S Václav Dvořák
radní města

400
milionů korun představují

v městském rozpočtu daňové příjmy.
Jedná se přibližně o dvě třetiny všech

získaných finančních prostředků
v daném roce. 

Nároky na opravy městského
majetku přesahují 
100 milionů korun, stejná
suma by byla potřeba na
investiční rozvoj města.

Příležitost pro bytové domy. Výtah spodporou
Ministerstvo pro místní rozvoj přijímá
žádosti o poskytnutí dotace na výstavbu
výtahů a odstranění bariér při vstupu do
domu a do výtahu. Žádosti o finance z pro-
gramu Podpora bydlení a jeho podprogramu
„Bytové domy bez bariér pro rok 2016“ lze
podávat do 15. ledna 2016. Výše dotace činí
maximálně 50 % nákladů, maximálně však
200 000 korun v případě bezbariérových
úprav přístupu do bytového domu a k výta-
hu a maximálně 800 000 korun, pokud jde
o výstavbu výtahu pro jeden vchod do byto-
vého domu. Dotaci lze žádat na projekty
v bytových domech se čtyřmi a více nad-
zemními podlažími, žadatelem mohou být
všichni vlastníci bytových domů nebo SVJ.
Podrobnější informace naleznete na webu
ministerstva www.mmr.cz.

Omezené fungování oddělení občanských
průkazů a cestovních dokladů
V závěru letošního roku (28.–31. 12.) pro-
běhne v Příbrami odstávka systému pro
nabírání žádostí o vydání občanských prů-
kazů a cestovních dokladů a jejich vydává-
ní. Důvodem jsou technické úpravy, které
vyžadují odstávku systému. Podávat
žádosti o vydání a předávat vyrobené
doklady bude možné na oddělení občan-
ských průkazů a cestovních dokladů nej-
později do 23. prosince 2015. V době
odstávky lze požádat o vydání občanského
průkazu bez strojově čitelných údajů
s dobou platnosti jeden měsíc pouze obča-
nům, kteří mají trvalý pobyt ve správním
obvodu Příbram. Za tento občanský průkaz
nebude vybírán správní poplatek, občan
pouze předloží dvě současné fotografie.

CO SE CHYSTÁ

Pronájem nebytových prostor
Město nabízí k pronájmu k podnikání tyto
prostory: dva prostory v Husově 257 (2. nad-
zemní podlaží), na Rynečku 148 (1. NP),
v Čechovské 116 (1. NP) a Budovatelů 114 (pří-
zemí). Dále je k pronájmu tělocvična a kabi-
net v pavilonu tělocvičen v Žežické 193. Bližší
informace jsou zveřejněny na úřední desce
v Tyršově ulici a na www.pribram.eu.

MĚSTO NABÍZÍ

Město Příbram vyzývá k odstranění vraku
vozidla tov. značky Mazda 323, stříbrná
barva, RZ nezjištěna. Vrak je na parkovišti
v ulici Legionářů – mezi zimním stadionem
a bazénem. Pokud vlastník vozidlo
neodstraní, bude převezeno na parkoviště
TS Příbram a poté zlikvidováno (viz zákon
č. 13/1997 Sb.).

VÝZVA
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První krok k Příbrami 
bez automatů se nevydařil
Herny, gamblerství, automaty, hazard. Několik výrazů, které
rovněž zaznívaly kampaní před loňskými komunálními volbami
v Příbrami. V současnosti se může zdát, že téma již upadlo do
zapomnění, ale opak je pravdou. 

Na svém listopadovém zasedání jednali měst-
ští zastupitelé o hazardu na území Příbrami.
Rada navrhla přijmout takovou vyhlášku, která
by úplně zakázala provozování výherních hra-
cích přístrojů (VHP) na celém území města.
K tomuto znění se nakonec většina zastupitelů
vyslovila nesouhlasně, a tím se zasloužila
o odložení materiálu. V platnosti tedy zůstává
současná vyhláška i se všemi místy, kde se v sou-
časnosti mohou provozovat VHP. 

TRVALÝ BOJ PROTI AUTOMATŮM
Od komunálních voleb v roce 2014 Příbram usi-

luje o to, aby zde skončilo podnikání v oblasti
loterií – tedy konec VHP avideoloterijních termi-
nálů (VLT). „Od loňského roku trpělivě pracujeme
na tom, abychom dostali hazard z území města.
Naším cílem je Příbram bez automatů, aproto pří-
bramská radnice navrhla v první fázi úplné ukon-
čení provozu výherních hracích přístrojů na celém
území města, ato nejpozději v příštím roce. Video-
loterijní terminály budou mizet postupně tak, jak
budou dobíhat jejich povolení, která v minulosti
vydalo ministerstvo financí,“uvedl místostarosta
Václav Švenda. Poslední rozhodnutí zastupitelů
– byť nesouhlasné – je tak pouze jednou součástí
dlouhodobé snahy o Příbram bez hazardu.

DOPADY DO ROZPOČTU
Rozhodnutí zbavit se takzvaných hracích

automatů není pro města a obce jednoduché.
Na jedné straně stojí nesporný ekonomický pří-
nos pro městskou pokladnu, na druhé straně
pak poukaz na etickou problematičnost tohoto
byznysu. „Uvědomujeme si, že když zmizí všech-
ny automaty z města, dojde do budoucna k urči-
tému finančnímu výpadku v rozpočtu. Jedná se
o částku asi 25 milionů korun za rok. Město se
však bude muset bez těchto peněz obejít, nebo je
nahradit jiným způsobem,“ uvedl starosta města
Jindřich Vařeka. Zdůraznil, že cena peněz
z hazardu je pro Příbram a jeho obyvatele příliš
vysoká. I když se celkové příjmy mohou zdát
vysoké, cena, kterou platí společnost, je pod-
statně vyšší. „Lidé, kteří podlehnou závislosti na
hraní automatů, pak s sebou strhávají rodinné

příslušníky, a to mnohdy včetně dětí. V životě
jsou hodnoty, které stojí za to upřednost nit,“ řekl
Václav Švenda a dodal: „Společenský dopad je
zásadní a trvalejší, než si uvědomujeme.“

Tento morální apel ovšem část příbramských
zastupitelů nevyslyšela. Převládl ekonomický
zájem a někteří zastupitelé poukazovali také na
to, že problematiku by měla vyřešit až restrik-
tivnější legislativa na celostátní úrovni. Přitom
v záležitosti VHP mají příbramští zastupitelé
možnost rozhodnout zcela ve své moci. 

Ještě před hlasováním město Příbram zís-
kalo stanovisko Úřadu pro ochranu hospodář-
ské soutěže, které říká, že je naprosto
v pravomoci obce regulovat provoz loterií na
svém území. Obce pouze nesmí regulací něko-
ho zvýhodňovat a jiného diskriminovat.
„Nulová varianta není diskriminační pro niko-
ho,“ konstatoval už dříve místostarosta. Sni-
žování počtu míst, kde se nacházejí VHP, je
navíc v souladu s koncepcí prevence krimina-
lity města. „Samozřejmě že pouhé snižování
výherních hracích přístrojů v Příbrami nezajistí
větší bezpečnost občanů, ale může společně
s dalšími preventivními opatřeními v rámci kaž-
doročně zpracovávaného programu prevence
kriminality a pravidelné společné pochůzkové
činnosti hlídek Městské policie Příbram a Policie
České republiky dále přispívat ke snižování kri-
minality a na ni navazujících doprovodných
jevů,“ dodal starosta.

Navzdory aktuálnímu rozhodnutí zastupitelů
by podle současného vedení města měla být
Příbram do roku 2019 zcela bez automatů.
Pokud se tento cíl podaří naplnit, přinese to pro
některé podnikatele v hazardu potřebu orien-
tace na jiný obor. Než skončí vydaná povolení,
budou mít vždy v rámci přechodného období
prostor pro změnu podnikání, ale do budoucna
nemohou počítat s dalším rozvojem těchto akti-
vit či jakoukoliv podporou ze strany radnice:
„Každý podnikatel, který generuje pracovní mís-
ta, je pro nás partnerem. Bohužel tento druh pod-
nikání provází příliš mnoho sociopatologických
jevů,“ dodal místostarosta Václav Švenda s tím,
že návrh na přijetí zmiňované vyhlášky
o odstranění automatů VHP bude předložen na
některém z dalších jednání zastupitelstva. 

S Stanislav D. Břeň

120
milionů korun prosázejí každý rok

gambleři v Příbrami. 

Foto: archiv
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Půlnoční mše na Svaté Hoře
bude již v bazilice
V minulém vydání zpravodaje Kahan jsme informovali o prodloužení rekonstrukce poutního
areálu na Svaté Hoře. Přinášíme aktuální informace o stavu oprav i průběhu vánočních svátků.

Rekonstrukce areálu jako Svatá Hora je
nesmírně složitý proces. V rámci plánovaných
oprav bylo nalezeno mnoho cenných historic-
kých exponátů, které jsou nad rámec původ-
ního plánu restaurovány. Archeologové svými
nálezy prodloužili celkovou dobu oprav o dva
měsíce oproti původnímu plánu. Je tedy
pochopitelné, že se musel posunout o měsíc
termín ukončení celého projektu.

ADVENT NA SVATÉ HOŘE
Advent bude probí-

hat na Svaté Hoře nor-
málně, jen mše budou
až do vánočních svátků
probíhat v kapli v exer-
cičním domě, která se
nachází vedle baziliky.
Půlnoční mše svatá
však bude již v bazilice
a od té doby bude většina areálu také přístupná
návštěvníkům. Očekáváme zvýšení zájmu
a těšíme se na návrat veřejnosti na Svatou
Horu. Aktuální informace jsou pravidelně
doplňovány na webových stránkách Svaté
Hory (svata-hora.cz).

Na setkáních v průběhu projektu se zástupci
dotčených orgánů i města Příbram jsou pře -
dávány veškeré informace o změnách projek-
tu. Kontaktní osobou za město je místostarosta
Václav Švenda.

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY
Potenciál Svaté Hory má mnoho podob

a jako památka přesahuje význam České repu-
bliky, a to jak z hlediska duchovního, tak i kul-
turního. O nálezech se částečně vědělo.
Minimálně o freskách na fasádě Svaté Hory,

jejichž nález by znamenal zápis na seznam
UNESCO, což je samozřejmě velký benefit
z hlediska kulturního a turistického pro Svatou
Horu i pro město Příbram. Jeden z nejcenněj-
ších objevů se nachází na takzvaném Praž-
ském portálu, kde byly odhaleny původní
fresky z 18. století, jež budou opraveny. Každý
nález je vítaným přínosem.

Svatá Hora sehrává důležitou roli v souvi-
slosti s blížícími se oslavami 800. výročí zalo-
žení Příbrami. Možnosti ke spolupráci jsou

jistě velké. Svatá Hora
bude po ukončení
projektu disponovat
novými prostory.
Konferenční sály,
divadlo a prostory pro
koncerty a kulturní
akce budou k dispozi-
ci pro veřejné využití

a Svatá Hora je připravena poskytnout maxi-
mální spolupráci v rámci programu oslav toho-
to výročí. Zatím není žádný konkrétní plán,
ale 22. prosince 2015 proběhne na Svaté Hoře
mezinárodní konference, kde se o možnostech
může jednat.

Na jaře příštího roku je plánované slavnostní
vysvěcení Svaté Hory za přítomnosti kardiná-
la, a chystané oslavy tak může „nová“ Svatá
Hora jen podpořit.

S Josef Slepička, Otevřená Svatá Hora 
Jan Sokulski, administrátor Svaté Hory

Foto: Jan Slepička

Celou rekonstrukci podrobně
dokumentuje školní televize

Gymnázia Příbram. 
Více na gymtv.pb.cz/svata-hora.

Prožijte zlatou a stříbrnou neděli na
Václavském náměstí
Ve dnech 13. a 20. prosince letošního
roku se na Václavském náměstí v Pří-
brami uskuteční trhy, které budou obo-
haceny o kulturní program. V rámci
takzvané stříbrné a zlaté neděle se zde
vždy od 8.00 do 14.00 bude prodávat
zboží s vánoční tematikou. Hudební
produkci zajišťuje Spolek Pražské ulice.
S pásmem adventních a vánočních písní
vystoupí Codex Temporis, vánoční
koledy představí Chval trio a vánoční
koledy a spirituály bude mít na progra-
mu také uskupení Salamandr.

Navštivte bohoslužby 
na Březových Horách
Církev československá husitská pořádá
pro věřící i obyvatele Příbrami vánoční
bohoslužby a koncert Komorního
pěveckého sboru Mistra Jakoubka ze
Stříbra. Štědrovečerní bohoslužba se
koná 24. prosince od 16.00. Další pro-
gram bohoslužeb: 25. prosince na Boží
hod vánoční od 9.00, 27. prosince od
9.00, 31. prosince od 16.00 a 1. ledna
2016 od 9.00. Sváteční atmosféru
mohou příchozí zakusit rovněž při
vánočním koncertu Komorního pěvec-
kého sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra
v sobotu 26. prosince od 17.00. Po celou
vánoční dobu budou v interiéru sboru
vystaveny hornické jesličky vyrobené
Emanuelem Trnkou. Bohoslužby i kon-
cert se konají ve funkcionalistické
sakrální stavbě sboru Mistra Jakoubka
ze Stříbra v Prokopské ulici na Březo-
vých Horách.

Nové centrum pro neslyšící a nedoslýchavé
Poradenské centrum Svazu neslyšících
a nedoslýchavých v ČR (Příbram, Žežic-
ká 193) oznámilo, že od nového roku bude
poskytovat sociální služby pod jinou
organizací, a to obecně prospěšnou spo-
lečností Centrum pro neslyšící a nedoslý-
chavé pro Prahu a Středočeský kraj.
Rozsah služeb ani sídlo organizace se
nemění. 

CO SE CHYSTÁ
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BezpecnaPribram.cz 
Nový web o bezpečí ve městě
Nový web BezpecnaPribram.cz je výsledkem spolupráce policistů, strážníků a města. Zapojit se mohou také občané – jako čtenáři, ale také autoři
námětů a připomínek.

Před několika dny spustilo město Příbram
nový projekt s názvem Bezpečná Příbram
(www.bezpecnapribram.cz), který vznikl ve
spolupráci mezi městem, Policií ČR – Územ-
ním odborem Příbram a Městskou policií Pří-
bram. Cílem je zlepšení kvality života obyvatel
města a zvýšení jejich pocitu bezpečí.

„Iniciátorem projektu je Krajské ředitelství
Policie Středočeského kraje. Tento projekt začali
jako první úspěšně realizovat ve městě Kolín.
Jeho cílem je efektivnější spolupráce mezi sub-
jekty a především další snížení míry a závaž-
nosti trestné činnosti,“ informoval René Peták,
vedoucí územního odboru Policie ČR Příbram.
Vedení města a státní i městští policisté začali
na projektu spolupracovat po společné návště-

vě služebny státní policie Kolín v červenci
tohoto roku. „Tam jsme se nechali inspirovat
nadstandardní spoluprací právě těchto tří slo-
žek,“ řekl příbramský starosta Jindřich Vařeka
s tím, že má-li vše optimálně fungovat, bylo
nutné zajistit podmínky pro co nejužší spolu-
práci mezi jednotlivými subjekty.

PŘEDPOKLADEM JE SPOLUPRÁCE
Společné porady a každodenní výměna

informací týkajících se pouliční kriminality
byly zavedeny ihned. Web Bezpec naPribram.cz
si vyžádal delší přípravu. „Byl jsem a stále jsem

nadšený z přístupu především státní policie,“ řekl
dále starosta a dodal: „Pokud kdy nějaká rivalita
mezi státní a městskou policií existovala, roz-
hodně už o ní nemůže být ani řeč. Webové stránky
BezpecnaPribram.cz jsou naším společným
dílem. V rekordním čase, bez dlouhých řečí a bez
dotací vzniklo něco, co může sloužit obyvatelům
každý den.“

Co se na webu dozvíte zajímavého? Napří-
klad se informujete, na jakých místech v Pří-
brami plánují policisté měřit rychlost, získáte
data z aktualizované mapy kriminality, dozvíte
se, v jakých lokalitách v Příbrami je statisticky
největší nehodovost nebo si můžete přečíst
aktuální zprávy policie k případům, jež se udá-
ly. Prostřednictvím webu lze také pomoci při
objasňování některých případů. „Jsem zvěda-
vá, jak se budou nové stránky občanům líbit.
Jedná se o další důležitý kamínek do mozaiky
prevence kriminality,“ dodala místostarostka
města Alena Ženíšková.

S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

BezpecnaPribram.cz
Vše o bezpečnosti a dopravě
v Příbrami na jednom místě. 

Úvodní stránka webu BezpecnaPribram.cz (repro: red)

24 hodin v Příbrami: 
Český rekord byl pokořen
Smyslem unikátního hokejového maratonu bylo nejen pobavit fanoušky, ale také přispět na fungování dětského domova v Lazci. 
Zápas byl podpořen městem v rámci programu prevence kriminality. 

V pátek a v sobotu 20.–21. listopadu se v Pří-
brami uskutečnil Hokejový maraton Příbram
2015. V rámci této unikátní hokejové události

se na příbramském ledě představily oddíly
Spartak Příbram Stará Garda a HC Kovárny
1988 Kladno.

Za účasti a podpory stovek příbramských
fanoušků spolu sehrály sérii 12 zápasů, která
trvala nepřetržitě 24 hodin. V přímém přenosu
některých elektronických i audiovizuálních
médií tak hokejoví nadšenci uspěli se zápisem
do České knihy rekordů. Podobný maraton se
v České republice ještě nekonal. 

Hned v úvodním zápase nastoupilo druž-
stvo chlapců ze třetích tříd a tým dospělých
„celebrit“, mezi kterými byli například staros-
ta Jindřich Vařeka, místostarostka Alena Ženíš-
ková nebo vedoucí areálu Nový rybník Petra
Zelenková. I když starosta v úvodu požádal
žáky, aby své protivníky na ledě šetřili, jeho

výzva zůstala nevyslyšena a děti si s dospělými
hravě poradily. 

Zápasy nakonec skončily celkovým pomě-
rem branek 179:69 ve prospěch Příbrami. Kro-
mě zajímavého sportovního zážitku a zábavy
měla celá akce také důležité charitativní a pre-
ventivní poselství. Vstupné bylo dobrovolné
a celý výtěžek směřuje Dětskému domovu
Pepa v Lazci. Celkem se vybralo 3118 korun.

Maraton se konal pod záštitou města Pří-
bram a svým zacílením zejména na děti a mlá-
dež představoval také součást programu
prevence kriminality a boje proti drogové závi-
slosti. I z  toho důvodu v  pátek dopoledne
navštívili akci žáci několika příbramských
škol. 

S Stanislav D. Břeň

Foto: archiv

Koordinační dohodu mezi městem Příbram a Policií
ČR podepsali starosta Jindřich Vařeka a René Peták,
vedoucí Územního odboru Policie ČR Příbram.
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Proč bylo zrušeno zahájení
adventu v Příbrami?
Rozhodnutí zrušit slavnostní zahájení adventu v Příbrami bylo učiněno zejména na základě
doporučení Policie České republiky. Oznámení anonyma hrozícího nástražným výbušným
systémem při slavnostním zahájení adventního času bylo naštěstí plané. Reálné nebezpečí
podle policie občanům sice nehrozilo, avšak riziko rozšíření paniky, která by mohla při větším
soustředění osob na jednom místě vzniknout, bylo velké a následky mohly být tragické. 

„Policie České republiky nemůže fungovat
a chovat se jiným způsobem, než jak se chovala
ve čtvrtek 26. 11. 2015 při oznámení hrozby
nástražným výbušným systémem. Vždy to bude
tak, že musíme vyklidit daný prostor, který je
v tu dobu v ohrožení. Musíme v dostatečném
čase provést předepsaná opatření: prohlídky,
evakuaci obyvatel a další,“ vysvětlil Michal
Wolf, vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR
Příbram s tím, že v době, kdy domnělé nebez-
pečí hrozí, na tato místa není možné lidi vpus-
tit. 

Krizový štáb ORP Příbram (obce s rozšířenou
působností) složený z vedení města, zástupců
Hasičského záchranného sboru, Policie České
republiky, Městské policie Příbram a Městské-
ho úřadu Příbram nakonec zejména z důvodu
možného vzniku paniky slavnostní zahájení
adventu zrušil, a to bez náhrady.

„Bohužel o hrozbě nebezpečí slyšíme zejména
z médií každý den. Avšak její daleko reálnější
podoba byla v tom, že mohla vzniknout neče-
kaná panika. Na jejím základě mohlo dojít
k ohrožení na zdraví, v horším případě i na živo-
tě našich občanů,“ uvedl starosta města Pří-
brami Jindřich Vařeka a zmínil  incident, kdy
kdosi při nejapném žertu odhodil několik děl-
buchů, což ve vypjaté situaci kolem vyklize-
ného náměstí u znejistělých obyvatel vyvolalo
panické reakce. 

„Pokud by se toto stalo při zaplněném náměs-
tí, mohlo dojít k tlačenici, a není v silách policie,
a to ani v poměrně velkých počtech včetně hasič-
ského záchranného sboru a dalších, v této situa-
ci dav korigovat tak, aby nedošlo ke zraněním
nebo v horším případě k úmrtím osob,“ doplnil
Michal Wolf důvody doporučení policie.

„Jen stěží byste hledali něco, čemu by nešťast-
ná událost mohla být ku prospěchu. Jedna tako-
vá věc však přeci jenom existuje. Díky tomuto
incidentu se podařilo prověřit nový varovný
systém obyvatelstva. Ten občan Příbrami, který
v minulosti věnoval 20 vteřin svému zaregistro-

vání do Infoservisu města, dostal varovnou SMS
a bleskovou emailovou zprávu do 30 minut po
rozhodnutí o zrušení slavnosti,“ zdůraznil  sta-
rosta města Příbrami Jindřich Vařeka.

To, že varovný systém města může být uži-
tečný i v rámci ochrany obyvatel při vzniku
mimořádných událostí a krizových stavů,
potvrdil na jednání krizového štábu i Tomáš
Horvát, ředitel Územního odboru Hasičského
záchranného sboru ČR Příbram. „Například
povodně, větrné smrště, případně mimořádné
události většího rozsahu v lokalitě města, jako
jsou velkorozměrové požáry a tak dále. Zejména
z hlediska rychlosti tohoto systému vidím pozi-
tivum v tom, že můžeme informovat o vzniklých
rizicích a o nebezpečích ve velice krátkém čase
velké množství lidí z dané lokality tak, aby se 
urychlila záchrana nebo evakuace,“ uvedl 
Tomáš Horvát.

„Máme v rukách velice silný prostředek varo-
vání obyvatelstva před nebezpečím. Ověřili jsme
si, že tento prostředek funguje výborně, výkonně
a efektivně, ale pouze za té podmínky, že se
občané do tohoto systému přihlásí,“ doplnil
místostarosta města Příbrami Václav Švenda
a místostarostka Alena Ženíšková dodala, že
svět čelí ještě daleko větším hrozbám a je třeba
takto efektivní nástroj mít. „V těchto situacích
mnohdy rozhodují vteřiny,“ uvedla místosta-
rostka.

Město proto důrazně doporučuje všem
občanům, aby se ve vlastním zájmu zaregi-
strovali do Infoservisu města Příbrami na adre-
se http://infoservis.pribram.eu/. Registrace 
je zdarma.

„Záchranný varovný systém je schopen
pomoci pouze těm, kteří sami zájem o takovou
službu projeví,“ uvedl na závěr starosta města
Příbrami Jindřich Vařeka.

S Pavlína Svobodová
tisková mluvčí

V centru mizí černé skládky
Černé skládky představují neutichající
problém pro řadu obcí. Příbram se zamě-
řuje nejen na jejich likvidaci v okolí, ale
také ve vnitřních částech města. Napo-
sledy zadala zakázku na odstranění čer-
ných skládek v centru, kdy nejnižší
cenovou nabídku (54 330 Kč) podala fir-
ma SVZ Centrum. 

Na nový průkaz OZP je čas pouze do
konce roku
Do konce roku 2015 mají držitelé dočas-
ných průkazů osoby se zdravotním
postižením (OZP) a průkazů mimořád-
ných výhod možnost zajistit si výměnu
za nový průkaz OZP. V případě, že tak
neučiní, nebudou moci po 1. lednu 2016
využívat benefity a nároky, které jim
z vlastnictví průkazu vyplývají. Nový
průkaz OZP má podobu plastové kartič-
ky obdobně jako občanský nebo řidič-
ský průkaz.  Tento typ průkazu je
odolný vůči poškození nebo padělání
a nahrazuje všechny dosavadní průkazy
OZP. Úřad práce ČR (ÚP ČR) začal vydá-
vat nové průkazy OZP v dubnu 2015.
Vzhledem k tomu, že výměna se týká
přibližně 300 000 klientů, existuje stále
dost lidí, kteří výměnu neprovedli. Pro
účely vydání nového průkazu OZP je
třeba doložit aktuální fotografii (rozměr
35 x 45 mm) a občanský průkaz. Lidé,
kterým ÚP ČR přiznal průkaz OZP po
1. lednu 2014, nemusí vyplňovat
žádnou žádost. Stačí, aby pouze doložili
fotografii a podepsali příslušný formu-
lář, který dostanou na přepážkách ÚP
ČR. Držitelé průkazů mimořádných
výhod (kartonové průkazy, které vydá-
valy obecní úřady do konce roku 2011)
a dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR
vydával podle legislativy účinné do
31. prosince 2013, musí před samotnou
výměnou podat nazvanou Žádost o pře-
chod nároku na průkaz OZP. Až poté jim
může ÚP ČR průkaz v nové podobě
vydat.

Nové parkovací průkazy pro držitele
ZTP nebo ZTP/P
Občané, kteří jsou držiteli průkazu ZTP
nebo ZTP/P a kterým bylo vydáno zvlášt-
ní označení do vozidla pro parkování
v Příbrami, si mají vyměnit parkovací
průkaz označující osobu těžce zdravotně
postiženou. Výměna průkazu pro parko-
vání s platností do 31. prosince 2015 pro-
běhne na základě předložení nového
průkazu osob se zdravotním postižením
(vydává Úřad práce ČR od dubna 2015),
aktuální fotografie (rozměr 35 x 45 mm),
občanského průkazu a stávajícího par-
kovacího průkazu.

INFORMACE
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V blízké budoucnosti se jesle změní 
na dětské skupiny
Městské jesle a rehabilitační stacionář tvoří integrální součást Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram.

Městské jesle a rehabilitační stacionář před-
stavují jediné zařízení tohoto typu v Příbrami.
Od 1. července 2015 se stalo součástí Centra
sociálních a zdravotních služeb města Pří-
bram. Mohou jej navštěvovat děti zdravé i se
zdravotním handicapem. Celková kapacita
dosahuje 55 míst a v zařízení se děti rozdělují
do několika skupin podle věku. Oddělení
Berušky navštěvují
děti ve věku zpravidla
od roku do 2,5 let, star-
ší (2,5–5 let) docházejí
do oddělení Sluníčka. 

Rehabilitační stacio-
nář přijímá také děti ve
věku od jednoho roku
do sedmi let, které trpí
nějakým zdravotním
handicapem. Jedná se například o jedince
s mentálním či tělesným postižením, ortope-
dickými, smyslovými či komunikačními vada-
mi, chronickými či záchvatovitými
onemocněními, neklidným chováním nebo
kombinovanými vadami. 

O děti z jeslí i stacionáře se starají vychova-
telky, zdravotní sestry, fyzioterapeut, speciál-
ní pedagog a je zajištěna také péče
rehabilitačního lékaře. 

INDIVIDUÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI DĚTSKÉHO
KOLEKTIVU

Hlavní cíl výchovy spočívá v maximální
podpoře zdárného vývoje dítěte přiměřeně
jeho věku a schopnostem. Zaměřujeme se 
na rozvoj všech složek osobnosti dítěte – pů -

sobením různých typů výchov (hudební,
 pracovní, tělesná, rozumová, výtvarná)
a výchovných zaměstnání s individuálním
přístupem ke každému dítěti. 

Nabízíme velké množství výchovných pro-
gramů, které mají přispět k adaptaci nově pří-
chozích dětí. Těm se pobyt v zařízení
prodlužuje individuálně tak, aby se prostředí

postupně přizpůsobi-
ly. V rámci zlepšování
služeb poskytujeme
různé terapeutické
přístupy – například
canisterapii, hydrote-
rapii, speleoterapii,
muzikoterapii či fyzio-
terapii. Dále mají děti
možnost navštěvovat

kroužek Šikovné ručičky, ve kterém malují,
modelují, lepí nebo se jinak výtvarně rozvíjejí.
Hudebně pohybový kroužek se zaměřuje na
podporu pohybových schopností a psycho-
motorického vývoje. Kroužky probíhají pod
vedením vychovatelek ze zařízení. 

Při výchovné práci s dětmi nezapomínáme
ani na významné svátky a tradice během
 celého roku. Společně slavíme také jmeniny
a narozeniny. Dětem nabízíme rovněž ná -
vštěvy kulturních akcí (divadlo, návštěvy
představení v mateřských školách atd.). Děti
týmově připravujeme na vstup do mateřských
škol a jiných školských zařízení. V blízké
budoucnosti plánujeme změnu jeslí na dětské
skupiny, aby naše služby byly dále zkva -
litňovány. 

PŘEDNOSTI DĚTSKÝCH SKUPIN
Dětské skupiny budou na rozdíl od klasické

jeselské péče umožňovat mj. delší docházku
dětí, a to v případě zájmu rodičů až do pěti let
věku. Po registraci na Ministerstvu práce
a sociálních věcí ČR dvě skupiny umožní
dětem i vychovatelkám pracovat více indivi-
duálně s  ohledem na věkové zvláštnosti
a potřeby dětí. 

Aby mohly dvě dětské skupiny vzniknout,
prošlo jedno z oddělení rozsáhlou rekonstruk-
cí prostor. Pro oddělení Sluníčka bylo nakou-
peno nové vybavení a různé didaktické
pomůcky. Nově budou kluci a holčičky v dět-
ských skupinách pracovat podle takzvaného
Plánu výchovy a péče, který vychází mimo
jiné z metodiky pro předškolní vzdělávání.
Naším cílem je, aby prostředí i aktivity dětí
v obou dětských skupinách byly v konečném
důsledku pro děti více stimulující a motivující,
a to v souladu s moderními trendy v péči o děti
v raném a časně předškolním věku. 

Za všechny zaměstnance mohu říci, že nej-
větší odměnou jsou pro nás šťastné a spoko-
jené děti. Pokud rodiče mají zájem o bližší
informace týkající se přijetí nebo našich akti-
vit, rádi je kdykoliv sdělíme. 

S Jitka Šnypsová
vedoucí jeslí a rehabilitačního stacionáře

55
míst činí celková kapacita jeslí
a rehabilitačního stacionáře.

SOCIÁLNÍ PÉČE

Foto: Městské jesle a rehabilitační stacionář
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SPOLKOVÝ ŽIVOT

Příbramské betlémářství 
si zaslouží živou vodu
Proslulost příbramského betlémářství míří až za hranice republiky a pravidelní návštěvníci
každoročně pořádaných výstav se mohou postupně seznamovat s jednotlivými aspekty
umělecké tvorby tvůrců – minulých i současných. 

Příbramsko je největší betlémářská oblast
v Čechách, a to s celoevropským významem.
Přestože největší rozkvět tohoto umění spadá
do let 1820 až 1938, stále zde působí několik
desítek aktivních tvůrců. 

ČTVRTSTOLETÍ OBNOVENÉ PŘÍBRAMSKÉ
TRADICE

O zachování betlémářské tradice na Příbram-
sku se zasazuje především spolek Příbramští
betlémáři, jehož starosta Ján Chvalník získal
pro rok 2015 ocenění Mistr tradiční rukodělné
výroby. Titul pro bývalého horníka a řezbáře
oceňuje nejen zručnost výroby, ale i znalost
řemeslných postupů, které postupně zanikají.

Spolek Příbramští betlemáři má za sebou
téměř čtvrtstoletí života (založen v  březnu
1991), který sestává z mnoha aktivit. Jedná se
mj. o uchovávání historických betlémů, které
spolek často prezentuje na výstavách u nás
i v zahraničí. Příbramští betlemáři začali už
v roce 1990 pořádat tradiční výstavy betlémů
na Svaté Hoře a ve spolupráci s Hornickým
muzeem Příbram také v Zámečku-Ernestinu.
V současnosti mají svou stálou expozici na dole
Řimbaba v Bohutíně (otevřeno každou sobotu
od 9.00 do 12.00), kde se nachází také jeden ze
spolkových betlémů současných tvůrců. 

V PŘÍBRAMI CHYBÍ PROSTOR PRO STÁLOU
EXPOZICI

V České republice spolek organizoval několik
desítek výstav a expozice připravoval také
v zahraničí – v Rakousku (Vídeň), v Německu
(Walderbach, Neukirchen, Freital), na Slovensku
(Kežmarok), v Itálii (dvakrát Verona), v Belgii
(Brusel). S tamními spolky má navázánu spolu-
práci, kdy se členové účastní společných akcí pro
řezbáře. Při vyjmenovávání úspěšných evrop-
ských výstav Ján Chvalník vzpomíná na podstat-
ně silnější podporu tamních betlemářských
spolků, než které se v posledních letech těší bet-

lemáři v Příbrami. „Schází nám zejména stálé pro-
story v Příbrami, kde bychom mohli trvale působit,
pracovat a vystavovat. Mnoho zajímavých betlé-
mů, které odkazují k příbramské tradici, máme tak
uloženo jen v bednách,“ ukazuje Ján Chvalník na
krabice od banánů. 

Zájemci o podrobnější historii betlémářství
a řezbářství v příbramském regionu se mohou
více dozvědět ve dvou obsáhlých publikacích.
První znich je kniha Františka Máchy Opříbram-
ských řezbářích betlémů (v prodeji u spolku),
druhá Příbramské vánoce, jesličky a tvůrci bet-
lémů autorů Drahomíry Daňkovské a Stanislava
Sloupa (k dispozici v knihovně). Spolek také spra-
vuje největší knihovnu o betlemářství a řezbář-
ství v  České republice a vydává a prodává
periodikum Zpravodaj Příbramských betlémářů,
ve kterém se čtenáři dozvědí onovinkách z regio-
nu nebo o činnosti spolku. Připravuje také
pohlednice a vánoční medaile (více na pribram-
stibetlemari.unas.cz). 

Důležitou součástí činnosti spolku jsou pra-
videlně pořádané výstavy, ato zejména v období
adventu. Vedle Příbramských betlemářů, kteří
připravují výstavu v Galerii Františka Drtikola,
na Svaté Hoře a v Dobříši, budou v Příbrami
k vidění betlémy i v Hornickém muzeu Příbram. 

Navzdory tomu, že podmínky pro příbramské
betlemáře nejsou v posledních letech zdaleka
optimální, s osobním nasazením členů spolku
řezbářská tradice pokračuje. I když členská
základna postupně stárne a tento druh zájmu
klade velké nároky na čas, je pozitivní, že vznikají
stále nové figury a betlémy a řemeslné umění
zůstává stále živé. V této souvislosti stojí za úva-
hu, zda by proslulé příbramské betlemářství
a případná stálá expozice mohly být jedním
z lákadel pro návštěvníky Příbrami. Toto téma
je zajímavé především nyní, kdy město usiluje
o přilákání turistů.

S Stanislav D. Břeň

V Příbrami klesl počet jednotek
dobrovolných hasičů
Schválením reorganizace se k 31. pro-
sinci 2015 ruší Jednotka SDH Příbram I.
Všem jejím dosavadním členům je
nabídnuto členství v Jednotce Příbram-
Březové Hory. Tímto opatřením nezani-
ká žádný spolek Sboru dobrovolných
hasičů. Důvody reorganizace jsou eko-
nomické a organizační.

Odpadová soutěž pokračuje devátým
kolem
Odpadová soutěž Kovohutí pokračuje
v pořadí devátým kolem. Aktuální část
dlouhodobé soutěže probíhá od 1. září
2015 do 10. ledna 2016. V rámci akce se
sbírají tyto odpady: olověné autobaterie
(a malé motocyklové), olověné záložní
zdroje, elektroodpad včetně osvětlova-
cích zařízení, odpady s obsahem dra-
hých kovů včetně autokatalyzátorů,
malé baterie a víčka z lahví PET. Všech-
ny odpady budou ekologicky recyklová-
ny. Každý, kdo přinese zájmové odpady,
se dostane do slosování 25. února 2016
o tři hlavní věcné ceny a sedm dalších
cen. Oceněni budou také nejlepší sběra-
či odpadů. Více informací získáte na
webu Kovohutí Příbram.

Ivan Bukovský vyznamenán za přínos
kultuře
Příbramský malíř Ivan Bukovský pře-
vzal na Bratislavském hradě ocenění
Identifikačný kód Slovenska, a to za
významný kulturní přínos svých děl.
Ocenění je sice určeno především pro
slovenské umělce, ale výjimečně jej
může obdržet i cizí státní příslušník. 

Příjemci dávek hmotné nouze mohou
být kontrolováni při hraní automatů
Od září letošního roku probíhají ve spo-
lupráci s příbramskou policií kontroly
provozoven s hracími automaty zamě-
řené na osoby, které pobírají dávky
hmotné nouze. Kontroly probíhají
v denních i nočních hodinách, a to zej-
ména v období výplatního termínu
dávek hmotné nouze. Na konci října
bylo v Příbrami zkontrolováno 53 pro-
vozoven a při hře na automatech přisti-
ženo 16 příjemců dávek. U takových
osob zákon umožňuje poskytovat
výplatu v kombinované formě (peněži-
té a věcné). 

INFORMACE
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Křižáky: Nestačí pouze opravit chodníky
a vysadit stromy
Projekt revitalizace příbramského Sídliště Křižáky odstartoval v srpnu letošního roku. O tom, jak revitalizace tohoto území probíhá, o jeho
počátcích, o tom, jak se do něj zapojili občané, a o dalším vývoji v této záležitosti se dočtete v rozhovoru s městským architektem Jaroslavem
Malým (na snímku uprostřed).

JAK DOPOSUD PROBÍHÁ AKCE REVITALIZACE
SÍDLIŠTĚ KŘIŽÁKY?

Na konci léta měli obyvatelé našeho města
možnost vyjádřit své náměty, připomínky
a názory na život v tomto sídlišti formou
dotaz níku. V září následovalo veřejné projed-
návání s občany, kde byly výsledky dotazní-
kového šetření diskutovány a společně
vytvářena jednoduchá SWOT analýza. Občané
se vyjadřovali k situaci v tomto problematic-
kém území a tím pomohli lépe identifikovat
nejen problémy, ale i pozitivní stránky života
na Sídlišti Křižáky. Na konci října pak obyva-
telé sídliště přímo v terénu prostřednictvím
takzvaných pocitových map vyhodnocovali
různá místa z hlediska pozitivní i negativní
zkušenosti s daným územím. 

TVORBA TĚCHTO POCITOVÝCH MAP
PROBÍHALA I NA INTERNETU. MAJÍ LIDÉ
VŮBEC ZÁJEM SE K TOMUTO TÉMATU
VYJADŘOVAT?

Pocitové mapy bylo možné vyplnit i na inter-
netu, a to především proto, aby se do projektu
zapojili i lidé, kteří se z různých důvodů
nemohli zúčastnit tvorby pocitových map pří-
mo na sídlišti. Celkem se sešlo 1143 záznamů,
což představuje obrovské množství postřehů,
myšlenek a nápadů, které se stanou součástí
zadání projektu rekonstrukce. Pokud si ve
výsledcích pocitového mapování vyberete
například vrstvu nebezpečných lokalit, již
podle intenzity červených bodů poznáte, kde
jsou ta nejhorší místa tohoto sídliště. Naopak
zelené body označují, kde se lidé cítí dobře
a kde to mají rádi.

JAKÝ BYL VŮBEC PRVOTNÍ ZÁMĚR S TÍMTO
ÚZEMÍM?

Původně radnice oslovila tři architekty
s tím, že si od nich chce nechat vypracovat
návrhy na revitalizaci sídliště. Město by si

vybralo ten nejlepší, následně nechalo vypro-
jektovat a zrealizovat. Jednoduché, jasné, pří-
močaré. Možná se nabízí otázka, proč ty
tanečky okolo? K čemu dotazníky, veřejná
setkání, pocitové mapy a na ně vynaložené
peníze, které se mohly použít třeba zrovna na
opravu 10 metrů čtverečních dlažby před
poštou v Křižáku? Hned odpovím. Všichni tři
oslovení architekti tuto nabídku odmítli, a to
především z důvodu nedostatečné analýzy
území a problematiky. Musím podotknout, že
se nejednalo o architekty „cizí“, kterým by Pří-
bram byla neznámá. Všichni tři totiž svého
času pracovali jako městští architekti – Aleš
Brotánek, Karel Cvrček a Vít Kučera. 

JAK JE TEDY MOŽNÉ, ŽE TAKTO ZKUŠENÍ
PROFESIONÁLOVÉ, ZNALÍ MÍSTNÍCH
POMĚRŮ, MĚLI NEDOSTATEK INFORMACÍ
A NECHTĚLI ZAKÁZKU REALIZOVAT? 

Je to dané tím, že problematika tohoto úze-
mí a potažmo sídlišť je tak složitá, že jenom
laik toto může považovat za jasné a jednodu-
ché. Je zřejmé, že problémy sídliště nejsou
pouze kosmetické. Nestačí pouze opravit
chodníky, vysadit pár stromů a přidat nějaké
to parkovací stání. Problémy jsou daleko hlub-
ší a složitější. Pokud jakákoliv revitalizace
nepostihne podstatu problémů, brzy se stav
věcí vrátí do stejné podoby a vynaložená ener-
gie a prostředky přijdou vniveč.

PROČ JSTE DO PROJEKTU ZAPOJILI OBČANY?
Je to logické. Nemají-li občané možnost se

vyjádřit, jsou zklamaní a projekt neakceptují.
Ale daleko důležitější je to, že kdo jiný než
samotní občané a každodenní uživatelé by měl
znát problémy tohoto místa lépe než nejlepší
architekt nebo projektant. Nová radnice si pře-
je, aby se lidé ve městě více podíleli na rozho-
dování o chodu města a nových projektech,
aby přijatá řešení odpovídala skutečně jejich
potřebám a přáním, aby je vzali za své. Tento
princip se nazývá participace.

V NĚKTERÝCH DISKUSÍCH SE OBJEVILY
OTÁZKY NA SPOLEČNOST, KTERÁ S VÁMI NA
PROJEKTU SPOLUPRACUJE.

Ano, jedná se o neziskovou organizaci Agora
CE. S Agorou jsme začali spolupracovat přede-
vším proto, že na podobných projektech spo-
lupracovala i s jinými městy – například

s Litomyšlí. Tato organizace se mimo jiné zabý-
vá participačními projekty veřejnosti, kdy se
do rozhodování o veřejném prostoru snaží
zapojit co nejvíce osob. Dále se zabývá mode-
rováním a facilitacemi, pořádáním veřejných
diskusí nebo třeba prací se studenty, které se
snaží naučit kvalitně argumentovat a kultivo-
vaně vystupovat na veřejnosti. Na spolupráci
s Agorou si především cením zkušenosti, kte-
rou s těmito projekty mají. Může se zdát jed-
noduché zeptat se lidí na to, co je trápí, sestavit
dotazník, nebo udělat terénní šetření mezi
obyvateli přímo na sídlišti, ale všechno má své
zákonitosti, a proto jsme šli cestou spolupráce
s někým, kdo tomu rozumí. Na všech fázích
projektu se podílel sociolog Agory, který kori-
goval dotazy a jejich formulace, aby odpovědi
nebyly například příliš otevřené nebo bezpřed-
mětné a aby každá odpověď přinesla důležitou
informaci o předmětném území.

Z VÝSLEDKŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ TAKÉ
VYPLÝVÁ, ŽE SI OBČANÉ STĚŽUJÍ NA
NĚKTERÉ TYPY PRODEJEN NA SÍDLIŠTI…

Město bohužel nemá úplnou možnost regu-
lovat typ zboží, které je zde nabízeno, už
jenom proto, že většina nebytových prostor
zde není v jeho majetku, ale je vlastněna jiný-
mi subjekty. S revitalizací tedy určitě nezmizí
prodejna levného textilu nebo vietnamský
obchod, nicméně může se podařit, a já v to
pevně věřím, vytvořit zde pěkná místa, kam
budou lidé rádi chodit, budou zde trávit více
času a tím zde může vzniknout poptávka po
službách typu kavárna s cukrárnou. Ty pak
mohou „vytlačit“ stávající typ obchodů a slu-
žeb.

JAK V TÉTO CHVÍLI, VLASTNĚ NA JEHO
SAMÉM POČÁTKU, PROJEKT HODNOTÍTE?

Přestože se přípravné práce k projektu revi-
talizace Sídliště Křižáky mohou mnohým zdát
jako zbytečně zdlouhavé nebo nákladné, jedná
se o neméně důležitou součást projektu jako
například zpracování projektové dokumenta-
ce nebo samotná realizace a já jsem vděčný
všem obyvatelům Příbrami, kteří se do tohoto
projektu zapojili.

S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

Výsledky pocitového mapování
naleznete na 

http://bit.ly/1SgGOYv.

Pocitové mapování mělo několik fází, jednou z nich
byl i terénní průzkum přímo na sídlišti. 
Architekt Jaroslav Malý na snímku uprostřed. 
(foto: archiv)
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Restauratéři a hoteliéři diskutovali
o rozvoji cestovního ruchu v Příbrami
Hoteliéři a restauratéři besedovali se zástupci města o cestovním ruchu a nadcházejících oslavách 800 let existence Příbrami.

Ve středu 25. listopadu 2015 se uskutečnilo
setkání vedení města s příbramskými podnika-
teli. Starosta Jindřich Vařeka, místostarostka
Alena Ženíšková, místostarosta Václav Švenda
a ředitelka OHK Irena Karpíšková besedovali
s provozovateli ubytovacích a stravovacích zaří-
zení. Beseda byla věnována dvěma stěžejním

tématům – podpoře cestovního ruchu v Příbra-
mi po otevření Brd a přípravám oslav 800 let
města od první písemné zmínky. 

Na mnoha podnikatelích a kupodivu na ředi-
telce OHK byla vidět skepse k možnostem města
pro podporu cestovního ruchu něco reálného
udělat. Po počátečním odstupu se diskuze zna-
telně oživila a z řad podnikatelů začaly padat
konkrétní návrhy. Zástupci města byli na toto
setkání dobře připraveni. Energie, která z nich
sálala, se postupem času přenesla i do sálu.

Město připravuje pro podnikatele v ubytování
a stravování řadu podpůrných aktivit v oblasti
propagace a informovanosti. Chce také zlepšit
městský informační systém, turistické značení,
služby pro cyklisty a zviditelnit město a v něm
působící subjekty na celostátní i mezinárodní
úrovni. Bylo konstatováno, že je jedním z důle-
žitých úkolů řešit otázku parkování a obecně
dopravní infrastruktury, optimálně propojit
hlavní turistické atraktivity, Svatou Horu, Hor-

nické muzeum, Brdy a ostatní pozoruhodnosti
našeho regionu se samotným městem a turisty
přimět k návštěvě i dalších zajímavých lokalit,
které se nacházejí i mimo jeho historické cen-
trum. Zmíněna byla potřeba poučeného perso-
nálu v ubytovacích a stravovacích zařízeních,
aby byl schopen poskytnout zasvěcené a ak -
tuální informace o místních zajímavostech,
možnostech trávení volného času i v místě pořá-
daných kulturních a společenských akcích.
V tom chce město pomoci mj. i brzkým spuště-
ním turistického webu.

Závěrečný potlesk by mohl být první jiskrou
naděje v řešení posílení oblasti cestovního ruchu
v Příbrami.

S Pavel Čámský
Městský úřad Příbram

Nejlepší čeští endokrinochirurgové 
opět v Příbrami
Stalo se už tradicí, že na podzim přijíždějí do Příbrami nejlepší čeští endokrinochirurgové. Akce nese příznačný název Setkání pod Svatou Horou. 

V Oblastní nemocnici Příbram se počtvrté
konalo odborné setkání nejlepších českých
endokrinochirurgů, tedy odborníků věnujících
se chirurgii štítné žlázy a příštítných tělísek.
Podle místa konání se pro něj vžil název Setkání
pod Svatou Horou.

Štítná žláza je jeden znejdůležitějších  orgánů
v těle, podílí se na mnoha funkcích. Patří mezi
žlázy svnitřní sekrecí (endokrinní orgány). Zna-
mená to, že svoje hormony  vylučuje přímo do
krve. Touto cestou se pak dostávají do celého
lidského organismu a umožňují jeho správný
vývoj a činnost.  Štítná žláza je nezbytně nutná
pro zdravý vývoj člověka, léčí se s ní desítky
milionů lidí. Obvykle jde o hyperfunkci (zvýše-
nou funkci), nebo hypofunkci štítné žlázy (sní-
ženou  funkci), ale také o záněty i nádorová
one mocnění.

STOVKY PACIENTŮ Z ČESKÉ REPUBLIKY
Dnes již velmi uznávané celorepublikové

setkání organizuje chirurgické oddělení pří-
bramské nemocnice, které se samo pyšní špič-
kovým týmem endokrinochirurgů. Ti tu
každoročně odoperují stovky pacientů z celé
země.

„Základní myšlenkou akce Setkání pod Svatou
Horou je informovat se vzájemně o novinkách

týkajících se onemocnění a léčby štítné žlázy.
Vminulých letech se scházeli chirurgové zabývající
se operacemi štítné žlázy spolu s endokrinology
avdiskusích probírali aktuální otázky péče ospo-
lečné pacienty. Letošní náplň rozšířila svůj odbor-
ný záběr o pohled dalších oborů, které se na
diagnostice a onemocnění štítné žlázy podílejí,“
řekl ředitel nemocnice Stanislav Holobrada. 

Odborný program zahrnoval příspěvky věno-
vané genetice onemocnění štítné žlázy, význa-
mu ultrazvuku ametod nukleární medicíny pro
diagnostiku jejích onemocnění, možnostem léč-
by nádorového onemocnění štítné žlázy, ope-
racím štítné žlázy u dětí či pohledu blízkého
oboru otorinolaryngologie (ušní, nosní, krční)
na tuto problematiku.

„Prolínání informací z různých odvětví medi-
cíny, avšak týkající se totožného problému – orgá-
nu, je naprosto nezbytné pro komplexní pojetí
léčení štítné žlázy. Je dobře, že se daří právě vpří-
bramské nemocnici, kde je chirurgie štítné žlázy
na vzestupu, pořádat taková setkání lékařů,“
dodal odborný garant konference Svatopluk
Smutný, který se chirurgii štítné žlázy věnuje
mnoho let apatří mezi přední odborníky vtomto
oboru. 

S Jitka Kalousková
Oblastní nemocnice Příbram

Svatopluk Smutný z Oblastní nemocnice Příbram
patří k předním českým odborníkům na chirurgii
štítné žlázy. (foto: ONP)
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nost, že z nedostatku (neexistence) značených
audržovaných lyžařských tras vedou ty stávající
i v dlouhých úsecích po lesních komunikacích.
Ty bývají často pečlivě prohrnuty a posypány
inertním materiálem, jinde zase velmi silně
poškozeny těžbou a svozem dřeva. Dost často se
tak bohužel mění některé trasy, včetně sjezdů,
v dobrodružný podnik, kdy se turista obává nejen
o skluznice svých lyží, ale i o svou tělesnou
schránku.

Příbram navrhla budoucí Správě CHKO Brdy
zřízení několika běžkařských tratí a okruhů,
doporučuje jejich vyznačení a průběžnou stro-
jovou údržbu a město uvažuje i o pořízení tech-
nických prostředků, s jejichž pomocí by bylo
možno údržbu tratí provádět. Doufáme, že jed-
nání se Správou CHKO a státním podnikem VLS
povedou k dohodě a opatřením, které by pod-
statně zlepšily možnosti návštěvníků využívat
Brdy i v zimní sezoně.

Dovolím si i tentokrát poznámku: Již zde zmí-
něný web Brdské listy se snaží s využitím dobro-
volníků mapovat každou sezonu stav sněhu
v jednotlivých lokalitách Brd azveřejňovat otom
sněhové zpravodajství. V Brdech totiž nepracuje
žádná stálá meteostanice a informace o stavu
sněhu chybí. Velmi bych se přimlouval za pomoc
Brdským listům v této záslužné činnosti. Opotře-
bě získávat i z Brd průběžně důležité meteorolo-
gické údaje prostřednictvím pozorovací sítě
ČHMÚ nejspíš nelze pochybovat. 

VZNIKNE I U PŘÍBRAMI BĚŽKAŘSKÝ AREÁL?
Přímo v Brdech se nenachází žádný běžkařský

areál, ale takové zařízení už funguje nejméně dvě
sezony v Těškově na Rokycansku anově jej inten-
zivně připravují ve Strašicích. Ideální podmínky
pro takové zařízení jsou v nejvýše položené osadě
Středočeského kraje, na Teslínech, náležející
k obci Věšín. A jsem přesvědčen, že kvalitní běž-
kařský areál by si zasloužilo isamotné město Pří-
bram. Vhodné lokality nedaleko Kozičína nebo
Podlesí a Orlova zde jsou také.

Někoho možná překvapí, že v Brdech existuje
i sjezdový areál. Byl již před řadou let zřízen ve
Strašické vrchovině pod kopcem Trhoň nedaleko
Holoubkova. Není však vybaven umělým zasně-
žováním ani vlekem a veřejnost o něm téměř
neví. Maličký skiareál v  Příbrami na Padáku
doplácí na své nevhodné umístění, srážkový stín
Brd aTřemošné anevýkonný zasněžovací systém
as velkou pravděpodobností zanikne. Žádný jiný
sjezdový areál v Brdech a jejich blízkém okolí
v současné době není.

NEJEN NA LYŽÍCH
Už nyní se i na Příbramsku pořádá v zimě

vBrdech několik turistických asportovních akcí.
Tradiční jsou novoroční výstupy na Třemšín
z Rožmitálu a na Třemošnou a Kazatelnu z Pří-
brami, někteří turisté pravidelně po Novém roce
vyrážejí z Obecnice přes Tok na dopadovou plo-

chu Jordán k bunkrům. Vždy první lednovou
sobotu pořádá Klub přátel Mrázka takzvaný
Pochod na Pražák. Charitativní a částečně i rece-
sistní akce, při níž její účastníci stoupají z obce
Nepomuk na horu Praha (862 m), bude mít v roce
2016 svou už 13. reprízu a účastní se jí stále více
zájemců. Oblíbený závod lidských spřežení Zlatý
nuget Bečánova, který se pořádá vždy v únoru
v Obecnici, nemusíme určitě Příbramským před-
stavovat. S otevřením Brd veřejnosti můžeme
počítat i s tím, že zimních akcí v tomto pohoří
ještě přibude. 

Brdy jsou jediným rozsáhlejším územím ve
středních Čechách, které lze využívat k rekreaci

a sportu i v zimní sezoně. Je dobře, že zpřístup-
něním i jejich nejvyšší části pro veřejnost se tak
od příštího roku otevře turistům, sportovcům
a dalším návštěvníkům velmi atraktivní oblast
nedaleko Prahy ařada obcí včetně Příbrami bude
moci profitovat na turistickém ruchu celoročně.
Mnohé nasvědčuje tomu, že s tím některé obce
už počítají apřipravují se ina budoucí zimní sezo-
ny. Snad se mezi ně zařadí i Příbram. Podmínky
k tomu tu určitě máme.

S Pavel Čámský
Městský úřad Příbram

V prosincovém vydání se zaměříme na to, s čím se můžeme v Brdech setkat v zimě. Už dříve jsme Brdy popsali jako velmi svébytný a osamělý
ostrov v zalidněných, úrodných a i relativně teplých středních Čechách. Brdy jsou jiné a z charakteru území, které je obklopuje, po všech stránkách
vybočují. Možná právě v zimě si tento fakt uvědomí jejich návštěvníci nejzřetelněji.

Zima v Čechách má v posledních letech větši-
nou jen málo společného s Ladovými obrázky,
které si na přelomu starého anového roku vymě-
ňujeme na vánočních a novoročních  přáních.
V  klimaticky nestabilním období posledních
padesáti až šedesáti let, charakteristickém ivyšší
sluneční aktivitou, došlo také u nás ke zmírnění
zim acelkovému oteplení, kdy se v nižších astřed-
ních polohách setkáváme se sněhovou pokrýv-
kou spíše jen krátkodobě a nárazově. A třeba
v posledních dvou letech byl sníh ve velké části
České republiky skoro vzácností. Trvalejší sně-
hová pokrývka se přesouvá do vyšších poloh,
hlavně do hor, ale i v těchto oblastech jsou pod-
mínky například pro provozování zimních sportů
stále problematičtější. I když odborníci počítají,
že okolo roku 2030 můžeme počítat s nástupem
tzv. malé doby ledové v souvislosti s očekáva-
ným dlouhodobým snížením sluneční aktivity
(i v historické době jsou zaznamenána v Evropě
taková období například z  let 1400–1510,
1645–1715 a naposledy z let 1790–1830), lze před-
pokládat, že současný kolísavý, ale celkově teplej-
ší ráz podnebí, včetně spíš mírnějších a na sníh
chudších zim, bude pokračovat ještě nějakých
10–15 let. 

MÍSTY AŽ METR SNĚHU
Brdy sice nedosahují ani 900 metrů nadmořské

výšky asrážkově jsou také chudší oproti mnohem
vyšším pohraničním pohořím, ale i toto jediné
středočeské pohoří nám v zimě pravidelně doka-
zuje svoji výjimečnost v prostoru vnitřních Čech.
Od 600 do 650 metrů nad mořem zůstává i na

okrajích pohoří ležet sníh poměrně dlouhou
dobu, v lesích nad 700–750 metrů až na výjimky
prakticky po celé zimní období. V nejvyšších par-
tiích Brd místy dosáhne sněhová pokrývka i jed-

noho metru. Třeba na Toku, Jordánu, hřebeni
mezi Brdci a Prahou či v oblasti Třemšína nebo
Marásku si turista může připadat jako kdekoli na
Šumavě nebo v Krušných horách. Není žádnou
zvláštností situace, kdy se můžeme projíždět ve
vrcholových částech pohoří na běžkách az odles-
něných enkláv shlížet na sluncem zalité podhůří
bez jakékoli stopy sněhu. Ostatně iobyvatelé Pří-
brami mohou často pozorovat zasněžené pláně
Toku ještě dlouho do jara, kdy už jim na zahrád-
kách kvetou první narcisy a tulipány, jak ve své
knize „Střední Brdy – krajina neznámá,“ pozna-
menává i Jan Čáka. 

Toho jsou si vědomi ti, co pohoří dobře 
znají a využívají jeho strategicky výhodné 
polohy uprostřed Čech k pěkným lyžařským
 výletům. V oblasti vyhlašované CHKO Brdy je
vy užíváno devět základních běžkařských tras
s množstvím různých variant. Tady si dovolujeme

odkázat na pečlivě popsané trasy na webu
 brdskelisty.cz v rubrice Brdská stopa. V takzva-
ných Středních Brdech (rušený vojenský újezd)
je popsáno pět základních tras (a mnoho jejich
variant) v délkách od 11 do 40 kilometrů, v Třem-
šínských Brdech pak další čtyři základní trasy
s řadou variant v délkách od 18 do 26 kilometrů,
včetně jedné backcountry trasy. Základních běž-
kařských tras je tedy už nyní ve vyhlašované
CHKO a jejím bezprostředním okolí (východiska
tratí) přibližně 200 kilometrů! 

V nejbližším okolí města, především ale v masí-
vu Třemošné (779 m) si příbramští lyžaři vlastními
silami projíždějí řadu běžkařských stop aokruhů,
včetně nástupu na neoficiální, ale vyhlášenou
tzv. Středobrdskou lyžařskou magistrálu (od par-
koviště v Orlově přes hřeben Třemošné aOhrádky
po Buršovské aKáňské cestě na Čihadelskou ana
vrchol Toku aodtud do Obecnice, nebo dále přes
Houpák do Zaječova). Tato trasa je v nejkratší
variantě dlouhá 16 kilometrů, ale v různých kom-
binacích může měřit až 23 kilometrů. Určitě patří
k tomu nejlepšímu, co lze v zimě v Brdech na
lyžích absolvovat.

TRATĚ JSOU NYNÍ BEZ ÚPRAVY A ZNAČENÍ
Téměř všechny lyžařské tratě v Brdech (až

na několik výjimek) však trpí třemi neduhy.
Nejsou strojově upravovány a udržovány, lyža-
ři si musí stopy vyjíždět sami a až příliš často
jim pracně vyjeté stopy ničí pěší turisté
a dokonce někde i cyklisté. Další bolestí je, že
tyto trasy a tratě nejsou nijak vyznačeny.

Největší problém však určitě působí skuteč-

I v Brdech 
můžete zažít
běžkařskou idylu

Toulky po 
Brdech

Díl III.

Kouzlo první stopy. Silnice Aliance pod Mariiným pramenem směrem na Obecnici. (foto: Pavel Čámský)

200
kilometrů běžeckých tras je
v Brdech k dispozici už nyní.

Na Toku, Jordánu, hřebeni mezi 
Brdci a Prahou či v oblasti Třemšína

nebo Marásku si turista může
připadat jako kdekoli na Šumavě

nebo v Krušných horách.

Foto: Václav Švenda

Oslavme Nový rok 2016
pod Třemošnou

Po 88 letech opouští armáda většinu brdského vojenského újezdu, ten zaniká a Střední
Brdy se otevírají veřejnosti. Současně se toto území stává Chráněnou krajinnou oblastí. To
dává Brdům a jejich přírodě velmi dobré perspektivy do budoucna.

Příbramští turisté pořádají každoročně tradiční Novoroční výstup na Třemošnou. Město
Příbram této příležitosti využije k přivítání nejen nového roku, ale i CHKO Brdy a opětnému
otevření brdských lesů milovníkům přírody. 

Na Nový rok 2016 proto město uspořádá na parkovišti v Orlově ve 14.00 hodin malou a nefor-
mální oslavu, na kterou si dovolujeme pozvat všechny, které těší, že Brdy budou opět přístupné.
Věříme, že mnozí z účastníků této příležitosti využijí, vydají se na vycházku na blízkou Tře-
mošnou a vyhlídku Kazatelna a přivítají nový rok i kouzelným výhledem na Příbram ze svahů
brdských kopců. 

S Pavel Čámský
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SPOLEČNOST

Osmisté výročí bude
Příbram slavit celý rok
Příští rok bude pro Příbram klíčovou číslovkou 800. V roce 2016 si město připomene osm století
od první písemné zmínky o své existenci.

Ještě větším počtem koncertů a divadelních
představení ožije zanedlouho Příbram, a to
v rámci oslav osmi set let od jejího založení, do
nichž se zapojí jak řada příbramských hudeb-
ních a divadelních souborů, tak i českých
 celebrit. Program, který nabídne ale i netradiční
výstavy nebo sportovní turnaje, čítá už nyní
přes 80 akcí. Na začátku příštího roku město
také představí oficiální webové stránky oslav
na adrese www.pribram800let.cz.

DVOUDENNÍ FESTIVAL I PŘÍBRAMSKÉ
KULTURNÍ LÉTO

Přípravy oslav probíhají v úzké spolupráci
města, jeho příspěvkových organizací, Hor-
nického muzea Příbram, Státního okresního
archivu, Svaté Hory a místních spolků už od
začátku roku 2015.  Zatím je ještě brzy prozra-
zovat podrobnější detaily, ale základní nástin
již nabídnout můžeme. Oslavy byly symbolic-
ky zahájeny 30. listopadu 2015 rozsvícením
světelné číslice 800 na náměstí T. G. Masaryka
a budou ukončeny jejím zhasnutím 31. prosin-
ce 2016. 

Vedle zavedených akcí jako například Tří-
králový průvod či Běh města Příbram se budou
konat také akce výjimečné svým rozsahem.
Jednou z hlavních akcí bude jubilejní 20. setká-
ní hornických měst a obcí ČR a 16. evropský

den horníků a hutníků, jichž se hodlá účastnit
až několik tisíc oficiálních hostů z  České
repub liky a zahraničí. Tyto akce budou ve zna-
mení hornických tradic a budou se konat
10.–12. června 2016. Tentýž víkend proběhne
v areálu Nového rybníku a letního kina dvou-
denní festival pod širým nebem, na němž
vystoupí řada předních českých hudebních
interpretů. V létě se můžete těšit na řadu kon-
certů v rámci Příbramského kulturního léta,
jež bylo v letošním roce novinkou pod názvem
Příbramské babí léto. Tradiční Svatohorská
šalmaj nabídne rozšířený program na dva dny.

V oblasti sportu bude novou akcí Příbramský
půlmaraton, který je plánován na příští jaro. 

Aktuální informace vám kromě webo -
vých stránek budeme poskytovat také v Ka -
hanu, na Facebooku a pomocí e-mailového
 Infoservisu města. Na začátku příštího roku
navíc vyjde i tištěný kalendář akcí na rok 2016.

NOVÝ VIZUÁLNÍ STYL, UPOMÍNKOVÉ
PŘEDMĚTY I MONOGRAFIE

K příležitosti 800 let první písemné zmínky
o městě je připravené také logo, kterým se
bude Příbram prezentovat po celý rok 2016.
Vzhledem k tomu, že město si od léta na své
nové logo teprve zvyká, nebylo žádoucí při-
cházet s další novou verzí, která by byla v plat-
nosti pouze jeden rok. Proto logo k výročí
vychází ze základního motivu. Do nového
vizuálního stylu Příbram „oblékneme“ tak,
aby bylo na první pohled jasné, že rok 2016 je
pro město skutečně výjimečný. Navíc si bude-
te moci v Infocentru v Zámečku-Ernestinu
zakoupit řadu upomínkových předmětů, které
toto logo ponesou. Město nechá vyrazit i jubi-
lejní pamětní minci. 

Ve výčtu příprav nesmíme opomenout, že
v první polovině roku vyjde v Nakladatelství
Lidové noviny k příležitosti významného
výročí monografie Příbrami v edici Dějiny
měst autorského kolektivu pod vedením Věry
Smolové, ředitelky Státního okresního archivu
Příbram. 

Příbram patří k historickým královským
městům. Nejstarší písemný doklad pochází
z 20. června 1216, kdy pražský biskup Ondřej
koupil statek Příbram od pana Hroznaty, pro-
bošta premonstrátského kláštera v Teplé (tedy
nikoliv od kláštera), a to za 300 hřiven, tedy
asi za 76 kg stříbra. A právě tehdy se začala
psát historie našeho města. 

S Zuzana Kučerová 
Městský úřad Příbram

SPCCH pořádal klubové setkání 
Ve středu 7. října se v příbramském
komunitním centru SPCCH (Svaz posti-
žených civilizačními chorobami) usku-
tečnil den otevřených dveří.
„Návštěvníkům jsme ukázali prostory
našeho centra a formou klubového poseze-
ní jsme je seznámili s programem činnosti
do konce letošního roku,“ řekla Alena
Kasíková, vedoucí příbramského centra.
O den později pak proběhl pravidelný
Trénink paměti. V rámci akce Rozchoď-
me to s Lesy ČR se pro zájemce z řad
veřejnosti a členů SPCCH konalo také
několik vycházek. Celkem bylo nachoze-
no 1765 kilometrů.

Technické služby uklízejí podle nového
plánu údržby
Technické služby města Příbram začaly
realizovat plán zimní údržby pro období
2016–2020. „Zimní údržba se provádí podle
plánu zimní údržby v období od 1. listopa-
du do 31. března následujícího roku. Pokud
vznikne zimní povětrnostní situace mimo
toto období, zmírňují se závady ve sjízdnos-
ti a schůdnosti komunikace bez zbytečných
odkladů přiměřeně k vzniklé situaci,“
vysvětluje ředitel Pavel Mácha a dodává,
že v současné době je zabezpečen posy-
pový materiál na předpokládanou spotře-
bu v průměrné zimě. Pro letošek je to
500 tun soli a 200 tun inertního materiá-
lu. TS města Příbram zabezpečují zimní
údržbu 99 autobusových zastávek, 203
přechodů pro chodce, 56 schodišť, 116 km
chodníků, z toho 68 km je uklízeno stro-
jově a 48 km ručně. Rovněž je udržováno
asi 153 km silnic.

Centrum sociálních a zdravotních
služeb města Příbram hledá lékaře
Centrum sociálních a zdravotních služeb
města Příbram, Brodská 100,
Příbram VIII přijme lékaře na pracoviště
Protialkoholní záchytné stanice. Bližší
informace budou sděleny na telefonu
318 629 057 nebo na e-mailu pelikano-
va@centrumpribram.cz

INFORMACE
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PŘÍBRAMSKÉ ŠKOLY

Pohár mistrů ČR putoval na Březové Hory
Žáci ZŠ Příbram-Březové Hory zvítězili na Mistrovství České republiky v přespolním běhu družstev.

Ve čtvrtek 22. října se v Hradci Králové kona-
lo Mistrovství České republiky základních

a středních škol v přespolním běhu družstev.
Na šampionát se kvalifikovalo i družstvo mlad-
ších žáků naší školy. Svoji pouť za titulem začali
kluci jednoznačným vítězstvím v okresním
kole a stejně suverénně si počínali i v krajském
finále, které se uskutečnilo 7. října v Kolíně. Ve
své kategorii Martin Tuháček celý závod
vyhrál, přední místa obsadili i další členové
týmu a společně s přehledem krajské finále
vyhráli. 

Na republikové finále do Hradce Králové se
v naší kategorii sjelo 14 nejlepších šestičlen-
ných družstev. Tady už měli naši kluci mno-

hem těžší soupeře. Mezi favority rozhodně
nepatřili, přesto se „fotbalové“ partě kluků
z Příbrami podařilo celý závod vyhrát a přivézt
do Příbrami pohár a medaile mistrů ČR.

Na tomto úspěchu se pod vedením trenérů
a zároveň učitelů tělesné výchovy Antonína
Baráka a Josefa Strejce podíleli žáci Martin
Tuháček (5. místo v pořadí jednotlivců), Pavel
Krotil (8. místo), Matěj Habart (14. místo), Sta-
nislav Gabriel (17. místo), Josef Čížek (21. místo)
a Matouš Nikl (26. místo). 

S Jan Pechlák
ZŠ Březové Hory

Podnikání nanečisto.
V Příbrami proběhl veletrh
fiktivních firem
Podzimní Příbram je název veletrhu smyšlených firem, který realizuje Obchodní akademie Příbram. 

Na Obchodní akademii a Vyšší odborné škole
Příbram proběhl ve dnech 10. a 11. listopadu
18.ročník regionálního veletrhu fiktivních firem.
Jedná se otradiční podzimní akci, na které se pot-
kávají, soutěží a obchodují nereálné fiktivní stu-
dentské firmy z různých škol v České republice.

„Veletrh je pro žáky jednou z prvních možností,
jak využít své znalosti vpraxi azúročit je sostatními
vtéměř tržním prostředí,“uvedla kveletrhu Mar-
cela Blažková, ředitelka Obchodní akademie
aVyšší odborné školy v Příbrami. Akce byla dvou-
denní. V neveřejné části (první den) se jednotlivé
studentské firmy představovaly, ukazovaly své
produkty a podávaly o sobě a svých aktivitách
podrobnější informace. Hodnotila se obsahová
i grafická stránka prezentace, kultura vystupo-
vání, cizojazyčná komunikace a celkový dojem.
Druhý den – už za účasti široké veřejnosti – byl
věnován vlast nímu obchodování se vším, co
k němu patří.

„Je skvělou zprávou, že díky příbramské obchod-
ní akademii začíná podpora podnikání již na škole.
Fiktivní firmy jsou výborným nástrojem pro rozvoj

podnikatelských kompetencí. Umožňují studentům
posílit obchodní dovednosti, propojit teoretické
znalosti zrůzných předmětů, alépe je tak připravit
do budoucí praxe,“uvedl místostarosta města Pří-
brami Václav Švenda. Slavnostního zahájení v pří-
bramském Zámečku-Ernestinu se účastnili také
starosta Jindřich Vařeka a místostarostka Alena
Ženíšková.

MÍT FIRMU NANEČISTO
Fiktivní firma je volitelný předmět, který si

mohou studenti Obchodní akademie v Příbrami
vybrat ve třetím a čtvrtém ročníku. V předmětu
skupina studentů modeluje činnost firmy – její
založení, činnost, přípravu propagačních mate-
riálů či obchodování. Studenti si sami vybírají
svůj předmět podnikáni, volí ze svého středu
ředitele firmy, registrují se na fiktivních úřadech,
realizují marketing a shánějí zboží i kupce.

Studenti byli první den hodnoceni nezávislou
komisí, jejímiž členy byli Irena Karpíšková, ředi-
telka Okresní hospodářské komory Příbram, Ale-
xander Frič, učitel z partnerské obchodní
akademie ze Žiaru nad Hronom, a Vladimír Krá-
líček, generální ředitel firmy J.K.R. Druhý den
zasedala komise ve složení Lukáš Hula z CEFIFu
Praha, Alexander Frič aMiroslav Jarolímek, mar-
ketingový manažer Kovohutě Příbram nástup-
nická.

Výsledky obou dvou dnů veletrhu fiktivních
firem Podzimní Příbram můžete nalézt na webo-
vých stránkách Obchodní akademie a Vyšší
odborné školy Příbram.

S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

Zápisy dětí 
do 1. ročníků
příbramských
základních škol
Pro děti narozené od 1. září 2009 do 31. srpna
2010 včetně dětí s odloženou školní docházkou.

Základní škola pod Svatou Horou, Balbíno-
va 328
18. 1. 2016 (13.00–18.00)
19. 1. 2016 (13.00–16.30)

Základní škola, Březové Hory, Prokopská 337
15. 1. 2016 (14.00–18.00)
16. 1. 2016 (8.00–12.00) 

Základní škola, Bratří Čapků 279
15. 1. 2016 (14.00–18.00)
16. 1. 2016 (8.00–12.00)

Základní škola, Jiráskovy sady 273
15. 1. 2016 (14.00–18.00)
16. 1. 2016 (9.00–11.00)

Základní škola, 28. října 1
21. 1. 2016 (13.00–18.00)
22. 1. 2016 (13.00–16.00)

Základní škola, Školní 75
23. 1. 2016 (8.00–13.00)

Waldorfská škola Příbram – základní škola
a střední škola, Hornická 327
15. 1. 2016 (14.00–17.00)
16. 1. 2016 (9.00–12.00)

Odborné učiliště, PŠ, ZŠ a MŠ, Pod Šachtami 335
2. 2. 2016 (12.00–17.00)

V odůvodněných případech je možné domlu-
vit s ředitelstvím školy jiný termín. K zápisu je
třeba vzít občanský průkaz a rodný list dítěte.

Foto: archiv



cennými uměleckými předměty, vypovídají-
cími o vysoké kulturní úrovni příbramských
měšťanů a zdejší městské školy ve druhé polo-
vině 16. století, kdy se Příbram po letech čekání
stala dokonce královským horním městem
(1579). Stránku s roráty na sobotu uvozuje
růžová iniciála „R“ a následuje text „Rosu dej-
te nebesa a tou svlaž srdce lidská, ó věčná
moudrosti božská, uslyš úpění zde na zemi,
tebeť vzývá tvé stvoření, Pane Bože náš, učiň
milost s námi, zprosť žalosti trápení pro Kris-
tovo vtělení“. Dole na stránce je vyobrazen
zřejmě sv. Jeroným v kardinálském obleku a se
lvem a sv. Vojtěch s knihou a odznaky biskupa.
Mezi nimi je vepsán letopočet 1585. 

Pokud vám je text písně povědomý, máte
pravdu. Až dosud se totiž nejen v našich kos-
telech, ale už třeba i na koncertech v adventu
ozývá velebný zpěv „Ejhle, Hospodin přijde,
a všichni svatí jeho s ním… Rosu dejte, nebesa,
shůry, a oblakové dštěte spravedlivého…“ 

S Věra Smolová
Státní okresní archiv Příbram
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Stejně jako pro nás měly i pro naše předky Vánoce zvláštní kouzlo.
Těšili se na ně a období adventu si užívali jako čas příprav na
příchod spasitele, který se narodí v jeslích.

Jak staří
Příbramané
slavili advent

Lidé bez přístřeší nezůstanou bez
pomoci
Příbramští zastupitelé odsouhlasili zří-
zení služby Nízkoprahového denního
centra s noclehárnou pro lidi bez přístře-
ší v areálu bývalé výtopny v ulici 
Čs. armády. To by mělo být dokončeno
v červnu příštího roku. Do doby, než
bude zprovozněno, naleznou lidé bez
přístřeší dočasně azyl v prostorách býva-
lé záchytné stanice v ulici Na Příkopech.
Nízkoprahové denní centrum Na Příko-
pech je v provozu denně od 9.00 do
17.30 s kapacitou maximálně 30 klientů,
noclehárna s kapacitou 10 lůžek denně
od 19.30 do 7.00 s možností vstupu do
22.00. V mezičase od 17.30 do 19.30 (a od
7.00 do 9.00) bude probíhat úklid. „Služ-
ba je určena pro všechny, kteří nemají
střechu nad hlavou a jsou starší 18 let,“
říká místostarostka Alena Ženíšková
a dodává, že funguje pod Centrem
sociálních a zdravotních služeb města
Příbram. 

Vodné a stočné se nezmění
Ceny vodného a stočného pro rok 2016
zůstanou na úrovni roku 2015, resp.
2014, od kdy se nezvyšovaly. Vyplývá to
z posledního rozhodnutí příbramských
zastupitelů. Vodné bude odpovídat
částce 52,26 Kč/m3 a stočné 23,14 Kč/m3

(včetně DPH). 

Studenti OA poznávali Anglii
a zdokonalovali si angličtinu 
Ve dnech 26. září až 2. října proběhl
jazykově-vzdělávací pobyt v Anglii
v rámci projektu Zkvalitňování jazyko-
vého vzdělávání, kterého se účastnili
studenti příbramské obchodní akade-
mie. Cílem pobytu se stalo přímořské
souměstí Brighton and Hove na jihu
Anglie a účastnilo se ho deset studentů
z 2. B. V rámci pobytu navštívili zmiňo-
vaná města a dále Portsmouth a Has-
tings spolu s vyhlídkou na útesy Seven
Sisters. Jedno odpoledne strávili ve
Windsoru a Etonu, kterým je provázela
anglická průvodkyně. Poslední den
návštěvy byl věnován prohlídce Londý-
na. Součástí bylo i devět hodin výuky
s rodilými mluvčími.

Krátké zprávy zpracoval 
Stanislav D. Břeň

INFORMACE

V tajence se dozvíte, které hudební skupiny zahrají o stříbrné a zlaté neděli na Václavském náměstí.
Vyluštěnou tajenku nám můžete poslat buď e-mailem na adresu kahan@pribram.eu, nebo písemně na adresu
Městský úřad Příbram, Odbor kancelář města, Tyršova 108, Příbram I, 261 19. Dva autoři, jejichž správně vyluštěná
tajenka bude doručena nejdříve (jeden e-mailem, jeden korespondenčně), od nás dostanou pěknou knihu.
Výhercem z listopadového čísla je Mgr. Eva Číhalová. Blahopřejeme.

Pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic, který
byl za panování císaře Karla IV. majitelem Pří-
brami, zavedl v pražské katedrále jako výraz
své úcty k Matce boží každodenní jitřní pobož-
nosti, které se během 15. století rozšířily po
celé zemi.

Příbramští se za husitských válek přidali na
stranu podobojí, která ve svých kostelech zavá-
děla český sborový zpěv. Proto i v Příbrami
vzniklo literátské bratrstvo, složené kromě žáků
a učitelů zdejší městské latinské školy z před-
ních měšťanů, pro něž byla účast na chrámové
hudbě poctou. Tito literáti vyzpěvovali také
každé adventní ráno při pobožnosti a třeba
i v nepřítomnosti kněze v zešeřelém kostele sv.
Jakuba roráty. Jejich krásné a radostné melodie
chytily za srdce každého posluchače, který si
přivstal do tichého jitra a s rozžatou lucernou
přispěchal do studeného kostela.

ŘEZNÍCI POŘÍDILI KANCIONÁL
Časem se rozhodli příbramští řezníci, kteří

byli nejbohatším cechem ve městě, že na svůj
náklad pořídí pro literátský kůr v kostele sv.
Jakuba kancionál, který bude začínat právě
roráty pro sedm dní v týdnu. Byla to velmi
nákladná záležitost v ceně několika menších
příbramských domů. Čím víc bylo v takovém
kancionálu iluminací (vyobrazení), tím dražší
byl. A protože se nenašel kromě řezníků a pana
Korky z Korkyně žádný další donátor, jsou
v tomto kancionálu pouze dvě celostránkové
zlacené iluminace. Kancionál vznikl asi
v letech 1560–1585 a měří 38 x 52 cm. Jeho
 desky z bukového dřeva byly potaženy bílou
tlačenou kůží a byly opatřeny mosaznými rohy
a kováním, aby se kniha neničila. Zpívalo se
z ní tak, že se na literátské tribuně položila na

dřevěný stojan, kolem něhož se zpěváci shro-
máždili. Texty byly psány tak velkými písme-
ny, že na ně všichni dobře viděli.

Zpěvník začínal roráty pro neděli, kdy se zpí-
valo čtyřhlasně. Diskant (vlastně soprán) vyzpě-
vovali žáčci ze školy vysokým hlasem, pak
následoval alt, tenor a bas. Každý hlas měl svůj
part vepsán na čtvrtině dvoustrany. Pro další dny
byly roráty jednohlasé. Počáteční písmena –
iniciály – pro jednotlivé dny v týdnu byla vyve-
dena zelenou, fialovou nebo růžovou barvou
abyla doplněna krásnými malbami, takže se zpě-
váci nemohli zmýlit. Přesto pro ně byly lec které
iniciály v dalších generacích nerozluštitelné,
a tak si pomohli – latinským tiskacím písmenem
si do nich vepsali velké písmeno, které iniciála
představovala. Nadpisy jsou červeno-žluté,
ostatní texty i bledě modré či spíš už šedé.

Kromě postav Boha Otce s mečem v ústech
a v nebeské slávě tu byli andělé s pozouny, obra-
zy biskupa a papeže a církevních otců, proroka
a modlícího se Samsona. Byla tu vy obrazení,
související přímo s očekávaným příchodem spa-
sitele – Zvěstování Panny Marie a Návštěva Pan-
ny Marie u Alžběty. I když bylo příbramské
literátské bratrstvo spojeno s utrakvistickou cír-
kví, přežilo rekatolizaci po roce 1624. Až císař
Josef II. rozhodl roku 1784 o zrušení těchto bra-
trstev, protože je mylně považoval za přežitek
přepjaté barokní zbožnosti. Také Příbramským
bylo nařízeno rozprodat veškerý movitý i nemo-
vitý majetek literátů, jen jejich zpěvníky se poda-
řilo v  kostele uschovat. Zákaz literátských
bratrstev byl po smrti Josefa II. odvolán (stejně
jako bylo dřív nebo později upuštěno od mnoha
dalších nařízení tohoto podivínského panovní-
ka) atradice adventních rorátů v Příbrami pokra-
čovala. Opotřebovaný kancionál byl nově svázán

v roce 1810, „když štědrost božská požehnati
ráčila“. Stránky však byly oříznuty, a tak chybí
kousky vyobrazení a dekorací na okrajích.

Až dojemným dokladem úcty, jaké se tento
kancionál s roráty těšil, je několik stran s textem
novodobé hornické písně o deseti slokách. Byly
do zpěvníku vevázány za nedělní roráty roku
1895, tři roky po strašném důlním neštěstí, které
znamenalo kromě ztráty 319 životů také sym-
bolický konec rozkvětu příbramského stříbro-
rudného dolování. Text písně od Augustina
Koláře je modlitbou za ochranu havířů, objevení
nových bohatých žil a požehnání zdejším lidem. 

Starý utrakvistický rorátník se v  Příbra -
mi očividně používal ještě na přelomu 
19. a 20. století, protože jsou do něj zapsána
jména tehdejších zpěváků, například: Josef
Dvořáček 1896, Josef Macháček 1899, voskář
Augustin Čížek 1901, Antonín Vlček, měšťan
Prokop Herold. Už v roce 1870 ale příbramský
regenschori Jiří Karel Skočdopole a pak znovu
v  roce 1904 jeho nástupce Bohumil Fidler
vydali tiskem pro zdejší obyvatele „Roráte
aneb radostné zpěvy adventní pro celý týden.
Dle pořádku, jak se v příbramském chrámu
Páně již od prastarých dob zpívávají.“, aby si
během adventu mohli v kostele i doma zazpí-
vat všichni. Tyto knížky jsou dosud k vidění
ve Státním okresním archivu v Příbrami. 

ZPĚVNÍKY JAKO DŮKAZ VYSOKÉ KULTURNÍ
ÚROVNĚ

Tento utrakvistický kancionál spolu se dvě-
ma dalšími darovala v lednu 1907 příbramská
městská rada zdejšímu městskému muzeu
a nyní jsou uchovávány ve sbírkách Hornic-
kého muzea. Všechny příbramské literátské
zpěvníky v něm uložené jsou nepředstavitelně

Foto: Antonín Švec, Hornické muzeum Příbram
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HISTORIE

Albrecht z Valdštejna. Muž,
který překonával společenské
stereotypy své doby
I tentokrát si představíme jednoho z vojevůdců třicetileté války, jehož vojáky zavedla válečná
vřava do Příbrami. Dnes jím bude možná nejschopnější český vojevůdce všech dob a úspěšný
válečný podnikatel Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna (1583–1634).

Albrecht z Valdštejna se narodil vHeřmanicích
uJaroměře do relativně skromných poměrů čes-
kobratrské šlechtické rodiny. Ačkoliv ve dvanácti
letech zcela osiřel, dostalo se mu slušného vzdě-
lání, včetně obvyklé kavalírské cesty po Evropě.
Po návratu z cest nastoupil v roce 1604 vojenskou
kariéru ve válce proti Turkům v Uhrách. Zde se
rychle naučil vojenskému řemeslu a seznámil
s  řadou později slavných vojevůdců. Ještě
v Uhrách přestoupil ke katolické víře, pravdě -
podobně z pragmatických důvodů, neboť pří -
slušnost k  jednotě bratrské mu bránila
ve společenském vzestupu.

JAK SI ZÍSKAT CÍSAŘE
V roce 1609 se výhodně oženil s bohatou vdo-

vou Lukrécii z Landeka a usadil se v centru jejích
statků ve Vsetíně. Po pěti letech manželství
Lukrécie zemřela a Valdštejn celý její majetek
zdědil. Stavovské povstání v roce 1618 jej zastihlo
jako bohatého moravského šlechtice, pečujícího
o rozkvět svých rozsáhlých panství na Valašsku.
Orok později provedl asi nejzásadnější čin svého
života, při kterém prokázal odvahu idobrý odhad
budoucího vývoje. Jako velitel pluku moravských
stavů naložil celou vojenskou pokladnu aodvezl
ji císaři. Tím nejen přešel kdruhé straně konfliktu,
ale získal u císaře velký kredit. 

Po vítězství císaře na Bílé hoře se znovu ujal
správy svých moravských statků. Zároveň se pus-
til do finančních spekulací, výhodně se podruhé
oženil s Kateřinou z Harrachu a skoupil zkonfis-
kovaná velká severočeská panství Liberec aFrýd-
lant. Tvrdě si vymohl i dědické nároky po rodu
Smiřických (po své matce), jejichž centrem byl
Jičín. Základ frýdlantského vévodství byl tak
položen. 

Albrecht z Valdštejna byl úspěšný proto, že
dokázal překonat společenské stereotypy své
doby – nenechal se svazovat předsudky, pragma-
ticky vyhodnocoval situaci a jeho cíle byly eko-
nomicky podložené. Byl tak mj. schopen dodat
císaři potřebný počet vyzbrojené a vycvičené

armády a trvale ji zásobovat, což se mu bohatě
zúročilo, nejen ekonomicky, ale i společensky –
v roce 1623 se stal hrabětem a po dalších dvou
letech vévodou. V roce 1626 postavil pro císaře
do té doby největší armádu aslavil s ní v severním
Německu významné úspěchy. Odva roky později
dosáhl svého zenitu – dosedl na uvolněný trůn
meklenburských vévodů a císař jej jmenoval
generalissimem aadmirálem baltského aoceán-
ského loďstva. 

ÚKLADNÁ VRAŽDA V CHEBU
Žádný strom však neroste do nebe a Valdštejn

tehdy mnoha lidem přerostl přes hlavu. Císař
záhy podlehl pomluvám Valdštejnových nepřátel
aodvolal jej ze všech funkcí. Říšská šlechta si pro-
sadila i jeho vypuzení zMeklenburska. Zvrat při-
neslo až vylodění Švédů v roce 1630 a následné
neúspěchy císařských vojsk. Valdštejn byl povo-
lán zpět do čela armády, císařská strana opět pře-
vzala iniciativu, ovládla válečné i diplomatické
pole a Valdštejn tehdy stál na svém druhém
vrcholu. Vedl však mnohá tajná jednání, o nichž
mnoho nevíme, a údajně mu byla Švédy nabíd-
nuta koruna českého krále. Císař se proto cítil
ohrožen a nakonec nechal těžce nemocného
Valdštejna de facto krátce před přirozenou smrtí
25. února 1634 zavraždit v Chebu. Valdštejnův
majetek byl následně rozdělen mezi ty, kteří se
na této vraždě podíleli, frýdlantské vévodství
zaniklo.

Do příbramských dějin zasáhli jen vojáci Vald-
štejnových pluků, a to v roce 1626, kdy naším
městem prošli. Stejně jako o většině podobných
návštěv nemáme určité zprávy, jisté je jen, že
frýdlantský vévoda s nimi tehdy nebyl.

S Daniel Doležal
Státní oblastní archiv v Praze

1. 12. 1995
Město Příbram získalo do svého
majetku kulturní dům s divadlem
a dalšími prostory.

7. 12. 1935
Byl slavnostně instalován nový rektor
Vysoké školy báňské v Příbrami
Alexandr Glazunov.

11. 12. 1525 
Je znám jménem první příbramský
hormistr Pavel Zweifalder.

16. 12. 1875
Březohorský hostinský Josef Šimek se
přihlásil do služby výběrčího pivního
krejcaru (daně z piva a kořalky) na
Březových Horách.

16. 12. 1975
Slavnostním odpalem bylo zakončeno
hloubení šachty 16 Uranových dolů,
když bylo dosaženo v té době nejhlubší
kolmé hloubky dolu v Evropě – 
1 838,4 metru.

17. 12. 1885
Rada městečka Březové Hory se uvolila
přispět částkou 50 zlatých na stavbu
privátní železnice Modřany – Mníšek –
Dobříš – Hluboš – Březové Hory –
Rožmitál – Mirošov. Železnice byla
postavena ani ne z poloviny zamýšlené
délky.

17. 12. 1965
Na náměstí (dnes) 17. listopadu přiletěl
vrtulníkem děda mráz a zahájil vánoční
trhy.

18. 12. 1915
Byla v Příbrami otevřena „italská“ škola
pro děti uprchlíků z jižních Tyrol
a Benátska, kteří získali v Příbrami 
azyl.

19. 12. 1925
Byla kolaudována sekundární síť a tím
de facto provedena elektrifikace
Příbrami.

19. 12. 1875
Slavnostně zahájen provoz na železnici
z Rakovníka do Protivína.

PROSINEC

Žádný strom neroste do nebe
a Valdštejn mnoha lidem
přerostl přes hlavu.

Vévoda frýdlantský a meklenburský Albrecht 
z Valdštejna. (foto: SOA v Praze)
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5. 12. 19.00 Jak je důležité míti Filipa
6. 12. 16.00 Adventní koncert ZUŠ Příbram I
8. 12.   19.00 Umění vraždy

12. 12.  10.00 Vánoce v divadle
13. 12. 19.00 Ginevra – vánoční koncert
14. 12. 19.00 Ginevra – vánoční koncert
15. 12. 19.00 Ginevra – vánoční koncert
17. 12. 19.00 Prodaná nevěsta (1. premiéra)
18. 12. 19.00 Prodaná nevěsta (2. premiéra)
18. 12. 19.30 Česká mše vánoční
19. 12. 11.00 Vánoční show dětí 

ze Sportklubu Oxygen
19. 12. 19.00 Koncert Markéty Martiníkové
21. 12. 16.30 Vánoční koncert ZŠ 28. října 1
22. 12. 19.00 Vojtaano a Sirotčinec 

(vánoční koncert)
22. 12. 19.00 Příbramský Big Band 

(vánoční koncert)
23. 12. 19.00 Příbramský Big Band 

(vánoční koncert)
23. 12. 19.00 Prodaná nevěsta
28. 12. 17.00 Balada pro banditu
30. 12. 19.00 Klášterní tajemství
31. 12. 13.00 Tajemný hrad v Karpatech
31. 12. 17.00 Hvězdné manýry
31. 12. 20.00 Rozpaky zubaře 

Svatopluka Nováka
8. 1. 19.00 Václav Neckář & Bacily

13. 1. 19.00 Můj báječný rozvod
14. 1. 19.00 Kdo se bojí Virginie Woolfové?
15. 1. 19.00 Caveman
17. 1. 15.00 Křemílek a Vochomůrka
19. 1. 19.00 Prokletí nefritového škorpióna

DIVADLO A. DVOŘÁKA PŘÍBRAM

5. 12. 14:00 Malý princ
5. 12. 17.00 Mikuláš v kině
5. 12. 20.00 Hunger Games: Síla vzdoru 2. část
6. 12. 16.00 Spectre
9. 12. 16.30 Proč jsem nesnědl svého taťku

10. 12. 19.00 V srdci moře
11. 12. 20.00 V srdci moře
12. 12. 10.00 Vánoce v divadle: Mimoni
12. 12. 12.30 Vánoce v divadle: Popelka
12. 12. 15.00 Vánoce v divadle: Mimoni
12. 12. 19.00 Most špiónů
13. 12. 16.00 Krampus: Táhni k čertu
13. 12. 19.00 Rodinný film
16. 12. 16.30 Hodný dinosaurus
17. 12. 19.00 Star Wars: Síla se probouzí
18. 12. 20.00 Star Wars: Síla se probouzí
19. 12. 16.00 Sněhová královna 2
19. 12. 19.00 Star Wars: Síla se probouzí
20. 12. 15.00 Hotel Transylvánie 2
20. 12. 19.00 Star Wars: Síla se probouzí
21. 12. 16.00 Hodný dinosaurus
22. 12. 16.00 Trable o Vánocích
23. 12. 16.00 Sněhová královna 2
25. 12. 20.00 Room
26. 12. 16.00 Žabák Ribit
26. 12. 19.00 Rodinný film
27. 12. 16.00 Fakjů pane učiteli 2
27. 12. 19.00 Padesátka
28. 12. 16.00 Padesátka
28. 12. 19.00 Zbrusu nový zákon
29. 12. 16.00 Králové hor
29. 12. 19.00 Zbrusu nový zákon
30. 12. 16.00 Malý princ
30. 12. 19.00 Milenci těch druhých

KINO PŘÍBRAM

16. 12. 19.00 Máme rádi zvířata
18. 1. 19.00 Jana Rychterová

D-KLUB PŘÍBRAM

31. 12. 20.00 Silvestrovská oldies party
8. 1. 19.00 Maturitní ples Gymnázia 

pod Svatou Horou
15. 1. 19.00 Maturitní ples Gymnázia Příbram
22. 1. 19.00 Maturitní ples SPŠ a VOŠ Příbram

ESTRÁDNÍ SÁL KD PŘÍBRAM

7. 12. 18.30 Chairé: Vánoční koncert
8. 12. 17.00 J. Froňková: Dějiny umění:

Česká secese
15. 12. 18.00 J. Chvalník ml.: Historie

příbramských jesliček

KNIHOVNA JANA DRDY PŘÍBRAM

12. 12. 9.00–12.00 Deskové hry
20. 12. 15.00 Vánoce na poslední chvíli (výroba

ozdoby)
28. 12. 9.00–13.00 Povánoční zábavné dopoledne
29. 12. 9.00–13.00 Povánoční zábavné dopoledne

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘÍBRAM

26. 12. 16.00 Pochod rodičů a dětí
Mariánskou štolou

27. 12. 9.00 Silvestrovský pochod – důl Marie

SPOLEK PROKOP PŘÍBRAM

12. 12. 21.00 ŠPEJBL‘S HELPRS – koncert
18. 12. 21.00 Výčep – koncert

JUNIOR KLUB PŘÍBRAM

10. 12. …do Santiaga de Compostela
(přednáška)

SPOLEK VE ČTVRTEK

13. 12. 8.00–14.00 Stříbrná neděle na Václavském
náměstí

16. 12. 16.00 13. zasedání ZM Příbram
19. 12. 8.00–12.00 Farmářské trhy na Dvořákově

nábřeží
20. 12. 8.00–14.00 Zlatá neděle na Václavském náměstí

1. 1. 14.00 parkoviště v Orlově – oslava
otevření Brd

6. 1. Tříkrálový průvod
14. 1. Beseda Zelená páteř města
18. 1. 16.00 14. zasedání ZM Příbram

MĚSTO PŘÍBRAM

9. 1. 17.00 HC Příbram – Mladá Boleslav
21. 12. 9.00 Lední revue Pohádkové Vánoce

(pro školy)
21. 12. 17.30 Lední revue Pohádkové Vánoce

(pro veřejnost)

ZIMNÍ STADION PŘÍBRAM

Výstavy:
Do 10. 1. Zpátky do pohádky (kostýmy

a rekvizity z televizních pohádek)

GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM

19. 11.–22. 1. Hanuš Jelínek a Příbram
STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV PŘÍBRAM

Do 31. 12. Příbramské baryty
1. 12.–30. 10. U Kapišosů – vodníci a hastrmani

divadelních tůní
4. 12.–10. 1. Příbramské betlémy, andělé 

a andělská hudba (v Galerii F. Drtikola)
7. 12.–18. 12. Vánoce v hornickém domku
7. 12.–18. 12. Vánoční šichta v Prokopské štole 

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

KALENDÁŘ AKCÍ

CHCETE BÝT INFORMOVÁNI 

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

24. 12.–6. 1. Výstava hornických jesliček E. Trnky
SBOR MISTRA JAKOUBKA ZE STŘÍBRA

do 14. 1. Fotografie Fotoklubu Uran 2015
GALERIE CAFÉ U MODRÉ KOČKY

19. 12. 19.00 Maturitní ples SZŠ Příbram
8. 1. 19.00 Ples Kovohutí

15. 1. 19.00 Maturitní ples SPŠ Příbram
23. 1. 19.00 Ples horníků a hutníků

SOKOLOVNA PŘÍBRAM

23. 12. Přinesení betlémského světla
příbramskými skautskými oddíly

24. 12. 16.00 Půlnoční mše svatá
26. 12. Vánoční koncert Svatohorského

chrámového sboru
27. 12. Zpívání u jesliček v bazilice

1. 1. Zpívání u jesliček v bazilice
3. 1. Zpívání u jesliček v bazilice
6. 1. Tříkrálový koncert 

Svatohorského chrámového sboru

SVATÁ HORA

24. 12. 16.00 Štědrovečerní bohoslužba
26. 12. 17.00 Vánoční koncert Komorního

pěveckého sboru 
Mistra Jakoubka ze Stříbra

SBOR MISTRA JAKOUBKA ZE STŘÍBRA

17. 12. 16.30 Předvánoční vystoupení dětí
z MŠ Kličkova vila

21. 12. 19.00 Vánoční hra

WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM

18. 12. 8.00–17.00
15. 1. 8.00–17.00
16. 1. 8.00–12.00
12. 2. 8.00–17.00

SOU HLUBOŠ – DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

9. 12. Koncert pěv. sboru ISŠ HPOS
16. 12. Koncert pěv. sborů ZŠ 28. října

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM
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