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líží se závěr roku a s tím přichází čas
bilancování. Právě hodnocení uplynulého roku představuje jedno z hlavních
témat tohoto vydání Kahanu. Bilancování
poskytuje možnost se pozastavit nad tím,
jak a co všechno se během uplynulé doby
posunulo dál, a co se naopak vleče, nebo
nefunguje vůbec. Dává možnost posoudit,
jestli bylo úsilí věnované dané věci dostatečné a zda se předsevzetí podařila naplnit.
V tomto Kahanu naleznete několik témat,
která se vracejí k právě končícímu roku.
Bilanční rozhovor se starostou Janem
Konvalinkou vám například odhalí jeho největší zklamání a největší nadšení za posledních 12 měsíců na radnici a obsahuje
i vyjádření ke konkrétním tématům poslední
doby.
Základní kapitoly navrhovaného rozpočtu
města na příští rok a porovnání s minulými
roky zhodnocují, jak se vyvíjí hospodaření
města a jakým směrem se bude v příštím roce
ubírat úsilí radnice. Na rozpočtech, nejen
městských, je pěkná právě skutečnost, že si
můžete vzít minulý, předminulý, předpředminulý…, a srovnávat, nakolik se těm, kteří
plánovali, podařilo naplnit zamýšlené předpoklady.
V neposlední řadě posouváme dále debatu
o řešení problémů s parkováním a dopravou
ve městě. To je bohužel věčné téma nejen
v Příbrami, ale i v jiných městech. V uplynulých týdnech se podařilo vybudovat mnoho
nových parkovacích míst. V některých případech nejsou bezprostředně na očích,
například ta v areálu SZM, ovšem jejich
využívání zdejšími zaměstnanci uvolní venkovní parkovací prostory, které už vidět bezpečně jsou.
Člověk však není živ jen bilancováním
a rozpočty. V tomto vydání najdete obsáhlý
materiál o tom, co se chystá o adventu, Mikuláši nebo Vánocích. Jen z povšechného
pohledu do programu je zřejmé to, co není
třeba blíže vysvětlovat. Vánoce patří zejména dětem a rodinám. Ale advent – navzdory
stresu, kterému podléhá většina z nás – je
také příležitostí pro setkání spolků, přátel
a známých, kteří se třeba celý rok nevidí.
Udělejte si také čas na někoho, koho jste
zanedbávali. Prospěje to vám, vám oběma
i důležité soudržnosti ve společnosti, obyčejným, ale o to důležitějším spojením mezi
lidmi.
Vážení spoluobčané, za všechny kolegyně
a kolegy vám přeji klidný advent plný setkávání, veselé Vánoce a v novém roce s pěkně
kulatým číslem 2020 odhodlané vykročení
za vašimi sny a cíli.
S Martin Buršík
místostarosta města

|3|

KRÁTCE
Příbramským racketlonistům se na Maltě
dařilo

Na Svatou Horu
s průvodcem

Na Světovém poháru v racketlonu na Maltě, který se konal ve dnech 27. až 29. září, slavila úspěch
jedna z příbramských rodin. Přivezla si celkem pět medailí. Jiří Dvořák získal stříbrnou medaili
v mixu seniorů a bronzovou medaili v deblu seniorů. Junior David Eršil, vnuk Jiřího Dvořáka,
přivezl tři medaile. V kategorii Junior U16 získal bronz, v kategorii Muži C vybojoval stříbro a v kategorii Elite A uspěl ve čtyřhře po boku polského spoluhráče a přidal bronzovou medaili.

I po skončení letní sezony pokračují na Svaté
Hoře prohlídky v českém jazyce. Minimální
počet účastníků je stanoven na pět a prohlídky
je třeba předem objednat. Průvodce je pro
návštěvníky k dispozici každý den od 9.00 do
15.00. Cizojazyčné prohlídky je třeba také
objednat.

Levná okna k odkupu
Město Příbram prostřednictvím Městské realitní kanceláře (MěRK) nabízí k odkupu 25 použitých oken v bílém plastu o rozměrech 144 x 117 centimetrů (dělená, otvíratelná ve spodní
části). Okna byla vybourána, jsou však nepoškozená. Cena za kus činí 1000 korun. Zájemci
mohou kontaktovat MěRK na tel. 734 399 881 nejpozději do 15. prosince 2019.

Ke stromové výzvě se můžete připojit
i v Příbrami
Celonárodní iniciativa Sázíme budoucnost má své první vlaštovky. Za několik týdnů od spuštění
dobrovolnické výsadbové výzvy, která si klade za cíl umožnit během pěti let vysazení 10 milionů
stromů mimo les, se sešlo na čtyři tisíce nových stromů. Ty tento podzim obohatí česká města
a krajinu. První zájemci je plánují vysázet nebo již sázeli na 116 místech po celé republice. Kdokoliv se nyní může se svými akcemi přidat na portálu sazimebudoucnost.cz, kde zájemci najdou
i aktuální možnosti financování, rady pro správnou výsadbu i péči o stromy. Lidé zde také mohou
pro svou iniciativu získat dobrovolníky a inspirovat se příběhy úspěšných sazečů.

Výstava připomene kulaté výročí založení VŠB
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a Státní oblastní archiv v Praze – Státní
okresní archiv Příbram pořádají výstavu při příležitosti 170 let Vysoké školy báňské. Expozici
je možné zhlédnout do 31. března příštího roku v budově Státního okresního archivu Příbram
v ulici E. Beneše. Otevřeno je v pondělí a středu od 8.00 do 17.00 a v úterý, čtvrtek a pátek od
9.00 do 14.30. Vernisáž výstavy se koná 4. prosince 2019 od 17.30 společně s uvedením nového
vydání sborníku Podbrdsko.

Podnikejte v městských prostorách
Prostor k podnikání č. 701
(bývalé Foto Pastel) o celkové výměře 89 m2, v přízemí budovy čp. 129,
Pražská, Příbram I – prostor nabízen ve stavu
před rekonstrukcí, aktuálně provedena oprava
výlohy (na snímku)
Prostor k podnikání č. 702 o celkové výměře
148,70 m2, v přízemí budovy čp. 114, Čechovská,
Příbram VIII

Prostor k podnikání č. 702 o celkové výměře
153,10 m2, v přízemí budovy čp. 112, Čechovská,
Příbram VIII
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Kontakt pro zájemce:
Gabriela Bernášková
referentka Městské realitní kanceláře
Tel.: 318 498 291
E-mail: gabriela.bernaskova@pribram.eu

Osobní diskuse
se starosty
je užitečnější
než semináře
Ve čtvrtek 17. října starostové Dobrovolného svazku obcí obce s rozšířenou působností
(DSO ORP) Příbram přivítali v našem regionu
na dvoudenní návštěvě starosty Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko. Program byl
zahájen soukromou prohlídkou Svaté Hory
a následovalo společné posezení v hotelu Belvedere. Zde starostové diskutovali o problematice jednotlivých oblastí veřejné správy.
„Velmi milým překvapením pro nás byl příjezd
hejtmanky Středočeského kraje, která nás přijela pozdravit a seznámit se s činností svazků.
Dále jsme hovořili o problémech našich obcí
a plánovaných akcích a aktivitách. Pro nás je
vždy větším přínosem osobní setkání se starosty
jiných obcí než informace získané formou semináře,“ sdělila předsedkyně DSO ORP Blanka
Strnadová.

Respondenti ankety
nechtějí měnit
název Kahanu
Dejte nám vědět, jak můžeme zlepšit Kahan.
To byla výzva redakce městského zpravodaje,
aby se Příbramané v dotazníkovém šetření
vyjádřili k současnému i možnému budoucímu
směřování městských novin. Ankety se zúčastnilo 161 respondentů. Potěšitelné je, že
téměř polovina z nich sdělila, že čte celý Kahan
a dalších téměř 19 procent čte více než dvě třetiny. Pro více než tři čtvrtiny dotázaných je
Kahan nejdostupnější v papírové podobě. Přes
80 % respondentů uvedlo, že v domácnosti čte
titul více čtenářů (zpravidla dva nebo tři). Více
než 90 % dotázaných si
nepřeje změnu názvu
zpravodaje. Kompletní
výsledky najdete na
webu pribram.eu
nebo pod zkratkou
1url.cz/LM6cE.

KRÁTCE
Divadlo slaví „šedesátku“
Ve středu 6. listopadu začaly oslavy 60 let příbramského divadla. Na repertoáru byla hra Hrdý Budžes,
která dokumentuje život v normalizačním Československu. Odehrála se již 843. repríza. Oslavy uvedli
ředitel Petr Bednář a jeho zástupkyně Anna Čiperová. Na zahajovací představení oslav byla pozváno
mnoho hostů včetně někdejších i současných zaměstnanců, politiků nebo zástupců radnice. Prvním
představením, které nový herecký soubor v roce 1959 nastudoval, byl Poprask na laguně. A protože
tehdy ještě v divadle probíhaly poslední úpravy, premiéra se odehrála v příbramské sokolovně.

Havířští světlonoši doprovodili průvod
za sv. Martinem
Za účasti několika tisíc lidí se 11. listopadu konala akce Putování se světýlky za sv. Martinem.
Téměř 15 let ji pořádá Spolek Prokop Příbram. Tradiční součástí této události je lampionový
průvod, který začíná na Březových Horách, prochází přes sídliště až na náměstí T. G. Masaryka.
Průvod doprovázeli havířští světlonoši. Na náměstí pak zavítal Martin na bílém koni. První letošní
sníh na sebe nenechal dlouho čekat, napadl už večer následujícího dne.

Elektronické tabule pro MHD
Jedna z inovací, která souvisí s novou smlouvou s provozovatelem příbramské městské hromadné
dopravy, se týká lepší orientace cestujících. V některých uzlových bodech systému městské
dopravy budou instalovány elektronické informační tabule. Má jít o čtyři panely LED, které jsou
kompatibilní se systémem ROPID. V čase uzávěrky Kahanu probíhalo výběrové řízení.

Pozdrav z cest
Senioři ze Senior Pointu podnikají dvakrát
měsíčně pěší vycházky nejen do brdských
lesů, ale tentokrát se vydali na výlet do Putimi
a na výlov Podkostelního rybníku v Putimi.

Začala zimní údržba
Technickým službám města Příbram začal
„zimní režim“. Zimní údržba se provádí v období od 1. listopadu do 31. března následujícího
roku. Pokud se zhorší povětrnostní situace, příspěvková organizace odstraňuje sníh či námrazu ze silnic a chodníků ve vlastnictví města.
Případné informace o nesjízdnosti komunikací
lze podávat nonstop na tel. 777 705 600.

S Aktuality zpracoval: Stanislav D. Břeň
inzerce

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU 2019
PROGRAM:

NEDĚLE 1. 12. 2019
13–16 HODIN
KNIHOVNA JANA DRDY
NÁMĚSTÍ T. G. M.
PŘÍBRAM

kjd.pb.cz

14.00 HUDEBNÍ
VYSTOUPENÍ
NEJMLADŠÍCH ŽÁKŮ
ZUŠ PŘÍBRAM

ANDĚLSKÁ
KAVÁRNA
PRODEJ NOVÝCH
KNIH KNIHKUPECTVÍ
OLŠANSKÁ

13.30 O ČERTOVI
LOUTKOVÁ POHÁDKA

VÝTVARNÉ
DÍLNY:
VÁNOČNÍ VĚNEC
ZVÍŘÁTKA NA VÍČKA

14.30 O TULENÍCH
VÁNOCÍCH
LOUTKOVÁ POHÁDKA
15.00 O PERNÍKOVÉ
CHALOUPCE
LOUTKOVÁ POHÁDKA
15.30 POHÁDKOVÉ ČTENÍ
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ADVENT A VÁNOCE

Vánoce 2019: tradiční
místa, koncerty a zvyky
Adventní čas klepe na dveře i v našem městě a s ním také předvánoční program.
Každou neděli můžete zavítat na příbramská náměstí, tradiční akce se chystají také
v areálu Nového rybníku, kde budou křepčit čerti, vánoční melodie se ponesou ze
Svaté Hory, adventní trhy si můžete vychutnat jako obvykle na Dvořákově nábřeží,
děti naberou směr Divadlo A. Dvořáka na pohádky nebo nazují brusle na zimním
stadionu. To vše nás čeká v čase předvánočním.

K adventu v Příbrami patří adventní trhy.
Foto: archiv

Do adventního programu se zapojují nové
i tradiční spolky a instituce. V rámci letošních
adventních akcí pod hlavičkou města jsme se
rozhodli směřovat program na adventní neděle. Jde o sváteční den a lidé o svátcích hledají
také klid a odpočinek, a proto pouze neděle.
Do programu na náměstích se zapojují jak
vystupující z Příbrami, tak známější tváře, jako
je velmi populární písničkář Pokáč.
První adventní svíčku mohou obyvatelé
města společně zapálit 1. prosince na náměstí T. G. Masaryka. Zde se uskuteční tradiční
rozsvícení vánočního stromu, které bude doprovázet další pódiový program v čele
s vystoupením Andrey Tögel Kalivodové. Pro
přítomné budou připraveny adventní trhy,
tvůrčí dílny anebo dětský biatlon. Celý program uzavře audiovizuální show v podání
týmu Pyroterra, kdy se na budově Úřadu práce
objeví příbramští andělé. První adventní neděli
se zároveň otevřou dveře příbramské
knihovny, kde na nejmenší čtenáře čeká loutkové divadlo nebo předvánoční nadílka knih.

Tradiční rozsvícení
vánočního stromu
bude 1. prosince
na náměstí T. G. Masaryka.
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Od adventu
po Tři krále:
Program akcí
30. 11., 8.00 | PŘEDADVENT V SEZAM BISTRU
NA NOVÁKU
Malé zastavení s možností nákupu dekorací,
bižuterie nebo vánočního cukroví za doprovodu koled a vůně svařeného vína

DĚTI SI KLADOU OTÁZKU…
Již nyní si děti začínají klást otázku, jak to
bylo tento rok se zlobením. Pro odpověď a čertovskou nadílku si můžou dojít na Novák, kde
se opět připravuje bohatý program. Chystá se
ledově čertovská nadílka plná hudebních
vystoupení, dětských dílen a na řadu přijde
i peklo a ohňostroj. Čerty a Mikuláše v předvánočním čase potkáte jistě také v Divadle
A. Dvořáka, Domě dětí a mládeže nebo v Domě
Natura.
Výše zmíněný Pokáč se chystá do Příbrami
v neděli 8. prosince, kdy vystoupí na náměstí
17. listopadu. Děti mohou v tento den donést
nebo přímo u andělských úřednic podat svůj
dopis Ježíškovi. Dopisy v odpoledních hodinách vyzvedne nebeský jezdec.
Pokud vám bude scházet inspirace a nápady
na vánoční výzdobu či cukroví, tak se můžete
zastavit 11. prosince v Senior Pointu nebo
v Knihovně Jana Drdy a odnést si vhodný
nápad nebo chutný recept. Asi poslední akcí,
která se v letošním roce uskuteční v areálu
Nového rybníku, bude ochutnávka adventní
medoviny v sobotu 14. prosince. O den později
se pak chystá divadelní a hudební nadílka na
náměstí 17. listopadu a jako již tradičně
v Divadle A. Dvořáka – Vánoce v Divadle.

30. 11., 14.00–18.00 | VÝROBA ADVENTNÍCH
VĚNCŮ NA SVATÉ HOŘE
Akce proběhne ve svatohorském sklepení
pod vedením Štěpánky Sobotkové. Předprodej vstupenek v prodejně na Svaté Hoře

VÁNOCE TRADIČNĚ S GINEVROU
Tříkrálová nadílka, tři koncerty a Ginevra.
Spojení, které k Vánocům v Příbrami každoročně patří. I letos vystoupí Ginevra v Divadle
A. Dvořáka spolu se svými hosty – 16., 17.
a 18. prosince. Zlaté prasátko v poslední
adventní neděli ještě neuvidíte, ale program
zlaté adventní neděle zhlédnout můžete. Závěrečný program bude nachystán na
náměstí T. G. Masaryka.
Kdo nebyl během adventu a Vánoc v hornickém domku, jako by nebyl. Zajímavý program
pro malé i velké, kteří si vyzkouší staré hornické zvyky, rukodělnou výrobu a svezou se hornickým vláčkem, se otevírá 9. prosince.
Místem, které spojuje tradice, Vánoce a naše
město, je Svatá Hora. Zpívat se zde bude ve
sklepení nebo u jesliček. O Štědrém dnu si
můžete poslechnout „půlnoční“ mši od 16.00
v podání Svatohorského a Vepřekova smíšeného sboru.

1. 12., 13.00–16.00 | DEN PRO DĚTSKOU
KNIHU V KNIHOVNĚ JANA DRDY
Výtvarné dílny, pásmo loutkových pohádek,
předvánoční nabídka knih

S Vlastimil Ševr
Městské kulturní centrum Příbram

30. 11., 19.00 | ADVENTNÍ KONCERT SBORŮ
ARYTMIE PRAHA A GAMBALE V DOLE
ANNA HORNICKÉHO MUZEA PŘÍBRAM
Vánoční melodie v podání sborů Arytmie Praha a Gambale ovládnou cáchovnu dolu Anna.
Prostředí průmyslové architektury zdejší
národní kulturní památky slibuje nevšední
kulturní zážitek
1. 12., 10.00 | KONCERT SBORU CANTA VERA
ve sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra
1. 12., 15.00 | SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
ADVENTU NA NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA
Audiovizuální show skupiny Pyroterra,
pěvecké vystoupení operní zpěvačky Andrey
Tögel Kalivodové, slavnostní rozsvícení
vánočního stromu, Na Stojáka, vystoupení
Základní umělecké školy Antonína Dvořáka,
tvůrčí dílny a workshopy, adventní trhy,
andělé na chůdách, dětský biatlon, vánoční
rockoledy a mnoho dalšího

1. 12., 16.00 | LOUTKOVÉ DIVADLO V DOMĚ
DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘÍBRAM
Loutkoherecká skupina Zalezlíci představí
svoji Vánoční hru
3. 12., 15.00–16.30 | MIKULÁŠSKÁ DÍLNIČKA
V DDM PŘÍBRAM
3. 12., 17.00 | MIKULÁŠSKÝ KONCERT
ZUŠ PŘÍBRAM V DOMĚ NATURA
4. 12., 17.00 | POZOROVÁNÍ HVĚZD
POD ŠIROU OBLOHOU NA NÁMĚSTÍ
T. G. MASARYKA
4. 12., 17.00 | KONCERT PĚVECKÉHO SBORU
CANZONETTA V NEMOCNICI PŘÍBRAM
5. 12., 17.00 | MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
V DIVADLE A. DVOŘÁKA
Po promítání pásma krátkých pohádek předá
Mikuláš dětem nadílku od jejich rodičů.

ADVENT A VÁNOCE
6. 12., 17.00 | VERNISÁŽ VÝSTAVY BETLÉMŮ
V GALERII FRANTIŠKA DRTIKOLA
Vernisáž tradiční muzejní výstavy betlémů
v příbramském Zámečku-Ernestinu. Akce bude
spojena rovněž s adventním koncertem s interprety: Kateřinou Englichovou, Vilémem Veverkou, Jitkou Hosprovou a Veronikou Böhmovou.

26. 12., 16.30 | VÁNOČNÍ KONCERT V BAZILICE
NA SVATÉ HOŘE

6. 12., 15.30–18.30 | LEDOVĚ ČERTOVSKÝ
NOVÁK VOL. 3
Mikulášská nadílka, peklo, program pro děti,
hudební vystoupení, vánoční trh, dětské dílny,
rozsvícení vánočního stromu a ohňostroj

31. 12., 22.30 | MŠE SVATÁ NA SVATÉ HOŘE
Na závěr roku je připravená mše svatá, po ní
shrnutí uplynulého roku, přípitek a ohňostroj

7. 12. | JÍZDY MIKULÁŠSKÝM VLAKEM
Vyjížďky z Příbrami do Kovohutí
7. 12., 8.00–13.00 | FARMÁŘSKÉ TRHY NA
DVOŘÁKOVĚ NÁBŘEŽÍ
Tradiční adventní farmářské trhy
8. 12., 14.00–16.00 | BRUSLENÍ S MIKULÁŠEM
Veřejné bruslení s Mikulášem na zimním stadionu
8. 12., 17.00 | ADVENTNÍ KONCERT
ZUŠ PŘÍBRAM V DIVADLE A. DVOŘÁKA
8. 12., 15.00 | BRONZOVÁ ADVENTNÍ NEDĚLE
NA NÁMĚSTÍ 17. LISTOPADU
Nebeská pošta, koncert písničkáře Pokáče,
adventní trh, koledy v podání žáků ZŠ
11. 12., 17.00 | POZOROVÁNÍ HVĚZD
POD ŠIROU OBLOHOU NA NÁMĚSTÍ
T. G. MASARYKA
11. 12., 13.00–17.00 | ADVENTNÍ ODPOLEDNE
V KNIHOVNĚ JANA DRDY PŘÍBRAM
Vánoční tvoření pro děti i dospělé, cukroví,
recepty a pravý vánoční nealkoholický punč
13. 12., 16.00 | KONCERT SBORU KRÁSKY
ve sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra
14. 12., 13.00–16.00 | ADVENTNÍ MEDOVINA
V SEZAM BISTRU NA NOVÁKU
Hřebečská medovina, hudební vystoupení
a občerstvení
15. 12., 10.00 | KONCERT SBORU BACHA BABY
ve sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra
15. 12., 15.00 | STŘÍBRNÁ ADVENTNÍ NEDĚLE
NA NÁMĚSTÍ 17. LISTOPADU
Živý betlém, koncert Josefa Wágnera, Piccolino
Teatro – Čertovský neviditelný cirkus, malování na obličej, Živý Jukebox – Václav Tobrman
– duo, adventní trhy atd.
15. 12., 10.00–17.00 | VÁNOCE V DIVADLE
Den plný pohádek, koled a vánoční pohody,
celodenní program pro děti a jejich rodiče
v Divadle A. Dvořáka Příbram
16., 17., 18. 12., 19.00 | TŘÍKRÁLOVÉ VÁNOCE
S GINEVROU A JEJÍMI HOSTY V DIVADLE
A. DVOŘÁKA

26. 12., 17.00 |VÁNOČNÍ KONCERT
KOMORNÍHO SMÍŠENÉHO PĚVECKÉHO
SBORU MISTRA JAKOUBKA ZE STŘÍBRA
ve sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra

O bronzové adventní neděli vystoupí písničkář Pokáč

18. 12., 16.00 | ANDĚLSKÉ VÁNOCE
NA NÁMĚSTÍ 17. LISTOPADU
Vánoční akce pro děti i dospělé za přítomnosti
největších dětských celebrit – Grinche, klauna
Albertíka. Pro všechny bude nachystaná ochutnávka zabijačky, zdobení vánočních stromečků, ochutnávka vánoček, sladkostí a nebude
chybět vánoční pošta.
19. 12., 16.00 | VERNISÁŽ VÝSTAVY BETLÉMŮ
V MNÍŠECKÉ KAPLI NA SVATÉ HOŘE
19. 12., 16.00 | VÁNOČNÍ HVĚZDIČKA
V KNIHOVNĚ JANA DRDY PŘÍBRAM
Loutkové představení Nána divadélka v podání
Mileny Jelínkové
19. 12., 16.30 | VÁNOČNÍ KONCERT
ZŠ 28. ŘÍJNA V DIVADLE A. DVOŘÁKA
PŘÍBRAM
20. 12., 19.00 | ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
V PODÁNÍ PŘÍBRAMSKÉ FILHARMONIE
A PŘÍBRAMSKÝCH SBORŮ V DIVADLE
A. DVOŘÁKA PŘÍBRAM
Vánoční koncert Příbramské filharmonie a příbramských sborů
21. 12., 8.00–13.00 | FARMÁŘSKÉ TRHY NA
DVOŘÁKOVĚ NÁBŘEŽÍ
Tradiční adventní farmářské trhy
21. 12., 9.30–11.30 | VÁNOČNÍ DÍLNIČKA
V DDM PŘÍBRAM
21. 12., 18.00 | PŘEDVÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ VE
SKLEPENÍ SVATÉ HORY
22. 12., 15.00 | ZLATÁ ADVENTNÍ NEDĚLE
NA NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA
Koncert v kostele sv. Jakuba – Česká mše vánoční, fotokoutek, prodej ryb, vystoupení fakíra,
adventní trh, závěrečný adventní koncert
22. 12., 17.00 | PŘINESENÍ BETLÉMSKÉHO
SVĚTLA NA SVATOU HORU
22., 23. 12., 19.00 | VÁNOČNÍ KONCERT
PŘÍBRAMSKÉHO BIG BANDU V DIVADLE
A. DVOŘÁKA PŘÍBRAM
24. 12., 16.00 | „PŮLNOČNÍ“ MŠE SVATÁ
NA SVATÉ HOŘE
Účinkují členové Svatohorského a Vepřekova
smíšeného sboru

3. 1., 10.00–18.00 | RODINNÝ DEN
V AQUAPARKU PŘÍBRAM
Zábava pro celou rodinu, soutěže, nafukovací
atrakce a zábavný program
5. 1. | TŘÍKRÁLOVÝ PRŮVOD NA NÁMĚSTÍ
T. G. MASARYKA
5. 1., 18.00 | TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
NA SVATÉ HOŘE
Koncert členů Svatohorského a Vepřekova smíšeného sboru
VÍCEDENNÍ AKCE:
15. 11.–5. 1. | ADOLF BORN GRAFIKA
Uskuteční se Galerii Františka Drtikola
26. 11.–6. 12. | HORNICKÝ MIKULÁŠ
Ti, kteří přečkají pekelný rej, se vydají na zpáteční cestu na pozemský svět, kde v patře
šachetní budovy dolu Marie již návštěvníky
očekává štědrý a dobrosrdečný svatý Mikuláš,
laskaví a usměvaví andělé.
7. 12.–5. 1. | VÝSTAVA PŘÍBRAMSKÉ BETLÉMY
V GALERII FRANTIŠKA DRTIKOLA
Tradiční výstava Hornického muzea Příbram
představuje dvě desítky současných i historických betlémů z příbramského regionu.
7., 14., 21., A 24. 12. | RANNÍ RORÁTNÍ MŠE
NA SVATÉ HOŘE
9. 12.–20. 12. | VÁNOCE V HORNICKÉM
DOMKU A ŠTĚDROVEČERNÍ ŠICHTA
V HORNICKÉM MUZEU PŘÍBRAM
Prezentace hornické vánoční výzdoby, zvyků,
rukodělné tvorby v havířském obydlí, ukázka
pracovního Štědrého dne v Prokopské štole na
dole Anna s jízdou důlním vláčkem s nadílkou
v podzemí
20. 12.–5. 1. | VÝSTAVA BETLÉMŮ V MNÍŠECKÉ
KAPLI NA SVATÉ HOŘE
25., 26., 29. 12., 1. 1., 14.00 | ZPÍVÁNÍ U JESLIČEK
NA SVATÉ HOŘE

PROGRAM A NOVINKY NAJDETE TAKÉ
NA WEBU

VANOCE.PRIBRAM.EU
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ADVENT

Čertovský Novák bude ledově velkolepý
Největší zimní akce v areálu Nového rybníka přinese kromě čertů, pekla, Mikuláše a andělů také například umělé kluziště,
ledovou a mikulášskou show nebo trhy s vánoční atmosférou a živou hudbou. V samotném závěru akce bude odpálen ohňostroj.
To ale není zdaleka vše.

Na Nováku to opět ožije pekelnými i nebeskými stvořeními.

Foto: SZM

Akce SZM v kostce
Pořádná nálož zábavy, adrenalinu a nejedno
překvapení čeká letos na návštěvníky třetího
ročníku akce Čertovský Novák. Ledově čertovský Novák Vol. 3 se koná v pátek 6. prosince
2019 od 15.30 do 18.30 v areálu Nový rybník
a vstup na akci je zdarma.
BEZ ČERTŮ A PEKLA BY TO NEŠLO
Část areálu se opět po roce promění v peklo.
Na zlobivé děti bude čekat samotný Lucifer se
svými čerty, s knihou hříchů a dojde i na vážení
hříšníků. Pro děti i dospělé bude přichystán
kotel gulášové polévky a vuřty na oheň zdarma.
„Kromě programu v pekle nás čeká zhruba
dvouapůlhodinová ledově zábavná show s Elzou
a mikulášskou nadílkou. Parádním zážitkem
pro větší, ale samozřejmě i menší děti bude určitě
umělé kluziště. Nudit se rozhodně nebudou ani
rodiče. Pro ty je připraven vánoční trh za doprovodu živé hudby, kde nebude chybět svařák
a nejrůznější dobroty, ale také vánoční dekorace
a jiné zboží,“ řekl ředitel Sportovních zařízení
města Příbram Jan Slaba.
O živou hudbu a program v prostoru SeZaM
bistra se postará ZUŠ Antonína Dvořáka Příbram. Z terasy bistra bude skvělý výhled na
celou akci včetně umělého kluziště, které bude
po celou dobu konání akce volně přístupné
všem. „K umělému kluzišti, které vyroste na
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plácku pod kamenným pódiem, máme zajištěnou i půjčovnu ledních bruslí, není však problém,
přinést si i brusle vlastní,“ uvedl ředitel SZM.
PERNÍČKY I PŘÍVĚSEK ELZY
Nedílnou součástí programu pro děti jsou
tvořivé dílny, kde si děti budou moci nazdobit
perníček, vlastnoručně vyrobit přívěsek Elzy
nebo náramek na ruku. Chybět nebude ani betlém a fotokoutek s rekvizitami, odkud si děti
odnesou tematickou fotku na památku. „To
stále není vše! Na konec programu společně rozsvítíme vánoční strom a zlatým hřebem večera
bude ohňostroj. Osobně se na akci moc těším
a slibuji si od toho nezapomenutelný zážitek,“
dodal Jan Slaba.
Parkování bude možné u Zimního stadionu
Příbram, u viaduktu, Na Flusárně a za poplatek
také na parkovišti pod adventure golfem přímo
v areálu Nový rybník. Kde naopak parkování
možné nebude, je stará Milínská ulice (příjezdová cesta k letnímu kinu), která bude z obou
stran uzavřena. Toto parkoviště bude vyhrazeno pouze pro organizátory akce a účinkující.
S Miroslava Poláková
Sportovní zařízení města Příbram

Areál Nový rybník
30. listopadu 2019, 8.00–13.00: Předadvent na Nováku – Malé zastavení s možností nákupu dekorací, bižuterie nebo
vánočního cukroví, koledy a svařené víno.
6. prosince 2019, 15.30–18.30: Ledově čertovský Novák Vol. 3 – Ledová show s Elzou,
mikulášská show, umělé kluziště, peklo,
hudební vystoupení, vánoční trh, dětské
dílny, rozsvícení vánočního stromu, ohňostroj.
14. prosince 2019, 13.00–16.00: Adventní
medovina na Nováku – Hřebečská medovina, občerstvení a hudební vystoupení.
Zimní stadion – malá hala
8. prosince 2019, 14.00–16.00: Bruslení
s Mikulášem – Mikuláš, čert a anděl na bruslích, nadílka – akce se koná v malé hale Zimního stadionu.
Aquapark
3. ledna 2020, 10.00–18.00: Rodinný den
v Aquaparku – Zábava pro celou rodinu,
soutěže, nafukovací atrakce a zábavný program.

ADVENT

Na příbramské nádraží přijede
Mikulášský vlak
Vyjížďka na železniční vlečce z Příbrami do Kovohutí se uskuteční 7. prosince, přítomna bude i trojice Mikuláš, čert
a anděl. Speciální vlaky budou odjíždět několikrát za den.

Pochválit hodné děti a postrašit zlobivé přijde i tradiční trojice.

Spolek Rakovnicko – Protivínská dráha a další partneři pořádají pro hodné i zlobivé děti
v doprovodu jejich rodičů netradiční jízdu
zvláštním motorovým vlakem. Bude doprovázen sv. Mikulášem, andělem a čerty. Jízdy po

Foto: Rakovnicko – Protivínská dráha

historické železniční vlečce z Příbrami do
Kovohutí a zpět se uskuteční v sobotu 7. prosince 2019.
Během jízdy vlaku budou sv. Mikuláš a anděl
rozdávat balíčky pro děti přímo v historickém

železničním voze s dřevěnými lavicemi. Ve vlaku bude možnost zakoupit teplé občerstvení
včetně nápojů (svařené víno, čaj, káva, točené
pivo z regionálních pivovarů apod.). Součástí
cesty není prohlídka Kovohutí. Po ukončení jízdy na nádraží v Příbrami doporučujeme fotografování dětí s Mikulášem, čerty a andělem,
k prohlédnutí budou i vystavené obrázky
z výtvarné soutěže dětí ze Dne železnice.
Odjezdy zvláštních vlaků z Příbrami: 9.15,
10.15, 11.15, 13.15, 14.15 a 16.30. Příjezdy
zpět do Příbrami: 10.00, 11.00, 12.00, 14.00,
15.00 a 17.15.
Vzhledem k omezené kapacitě zvláštních
vlaků je nutná včasná předchozí rezervace.
Více informací o akci a rezervacích na webu
www.rpdraha.cz nebo na tel. 774 818 458,
725 397 434.
S Ondřej Švandelík
Rakovnicko – Protivínská dráha
inzerce

15. 12. 2019
10:00-17:00

Den plný pohádek,
koled a vánoÎní pohody

Vánoce
v divadle

Vstupné 80 KÎ
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ROZHOVOR

Není „my“ a město, jsme jenom my
Lidé vzájemně se mnohdy neshodnou v tom, co by se v Příbrami mělo realizovat. Část obyvatel se však s apriorním podezřením
dívá na cokoliv, s čím přijde radnice, „město.“ „Lidé, kteří se vymezují vůči městu a staví vše do konﬂiktu, si neuvědomují, že sami
jsou součástí svého města,“ říká příbramský starosta Jan Konvalinka, který je v těchto dnech na radnici krátce přes rok.
a radním, na kterého jsou delegovány některé
pravomoci. Sám rozhoduje v podstatě jen
drobnosti. Více pravomocí má rada města a nejsvrchovanější je zastupitelstvo, kde je hlas starosty jedním z pětadvaceti dalších.
S lidmi se setkávám často. Chodí ke mně
nebo chodím já za nimi. Málokdy se bavíme
o něčem, co se podařilo a s čím není problém.
Spíše naopak. Přichází mnoho stížností a podnětů. Některé jsou opravdu závažné, a jiné jsou
spíše maličkostmi. Snažím se všechny vyslechnout a najít řešení. Ne vždycky to jde hned.
Každý občan považuje ten svůj problém za ten
největší, který ve městě je. Chápu to. Já bych
nebyl jiný.

Jan Konvalinka je na radnici rok, v úřadu starosty půl roku.

BLÍŽÍ SE KONEC ROKU A PŘICHÁZÍ ČAS
BILANCOVÁNÍ. Z ČEHO JSTE BYL BĚHEM
UPLYNULÝCH DVANÁCTI MĚSÍCŮ NEJVÍCE
NADŠENÝ A CO VÁS NAOPAK ZKLAMALO?
Posledních dvanáct měsíců bylo asi nejrychlejších z mého dosavadního života. Až když
mě na to někdo upozorní, uvědomím si, že už
jsme na radnici více než rok. Přijde mi, že
někdo dal do hodin silnější baterii a ty teď tikají
daleko rychleji.
Nejvíc nadšený jsem z toho, že se postupně
daří dokončovat projekty, které naši předchůdci započali. Někdy to jde ztuha a pomalu, ale
přece jen už se leccos podařilo. Co mně osobně
udělalo radost, je vznik Městského kulturního
centra. Není to úplně největší projekt, přesto
jsem spokojený s tím, jak MKC funguje. Nejvíc
zklamání přichází s uvědoměním si pravé tváře
politiky. Začínající komunální politik má možná až příliš ideálů a myslí si, že stejně jako on
i ti druzí chtějí dělat něco dobrého pro město.
A ono to tak někdy není, třeba potká i osoby,
kterým jde jen o vlastní prospěch nebo o snahu
vydobýt si vlastní pozici. Asi si na to budu

Někdo dal do hodin
silnější baterii
a ty teď tikají daleko rychleji.
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Foto: město Příbram

muset zvyknout a nebude to pro mě snadné.
Z podstaty jsem člověk, který umí odpouštět.
Jediné, co vymazat neumím, je křivárna
a podraz.
V POVAZE ČLOVĚKA, NEBO MOŽNÁ JEN
OBYVATEL ČESKÉ KOTLINY, JE
ZAKOMPONOVÁNA SLOŽKA SŽÍRAVÉ
KRITIKY.. ZPRAVIDLA BEREME ZA
SAMOZŘEJMÉ, CO JE DOBRÉ, ALE VYTÁČÍ
NÁS, CO SE NEDAŘÍ. MĚL JSTE V SOBĚ TENTO
„PRVEK“, NEŽ JSTE NASTOUPIL NA RADNICI?
Jasně. To, co bylo dobře, jsem bral jako standard. Tak to přece má být! Jakmile bylo něco
jen malinko jinak, byl jsem výřečným kritikem.
„Co tam na tom městě zase vymysleli?“ Říkal
jsem si, aniž bych měl tušení, kdo a proč za tím
či oním stojí. Při pohledu z druhé strany „barikády“ si uvědomuji, že práce úředníků je
všechno, jen ne legrační a snadná. Konstruktivní kritiku, která dokáže věci posouvat dál,
vítám. Samoúčelnou kritiku bez přidané hodnoty nebo kritiku s cílem ublížit se snažím
nebrat osobně. Sám jsem se stal daleko méně
kritickým. Snažím se více chápat souvislosti
a před vyřčením jakéhokoliv soudu více přemýšlet. Nikdo z nás, ani starosta, nemá patent
na univerzální pravdu.
JSTE ČASTO MEZI LIDMI A POSLOUCHÁTE,
ŽE NĚCO STOJÍ, NEDAŘÍ SE, NEPOVEDLO SE.
JAK NA TO REAGUJETE A JAKOU MOŽNOST
MÁ STAROSTA STŘEDNĚ VELKÉHO MĚSTA
RYCHLE OVLIVNIT STAV VĚCÍ?
Někdo si může myslet, že starosta města je
člověk s neomezenou mocí. A zásadně se mýlí.
Starosta je de facto řadovým zastupitelem

NĚKTERÉ PROJEKTY SE OPRAVDU VLEČOU,
A V MNOHA PŘÍPADECH ZA TO NEMŮŽE
MĚSTO. ZKUSME SI NA PŘÍKLADU JUNIOR
KLUBU POPSAT, JAK VZNIKÁ PROBLÉM.
CO SE STALO ŠPATNĚ A V ČEM MĚSTO
MOHLO, POKUD MOHLO, POSTUPOVAT
JINAK?
Máte pravdu, některé projekty se příšerně
vlečou. Mnohdy mám pocit, že by bylo lepší
nějakou akci odpískat, než abychom podstupovali další útrapy s něčím, co má tempo unaveného hlemýždě. Nejčastěji je na vině
administrativní a byrokratická zátěž. Protože
město hospodaří s veřejnými prostředky, musí
se řídit úplně všemi zákonnými normami, které investiční akce upravují. Soukromí investoři
jen kroutí hlavou a nevěřícně koukají na to, jak
složitá řízení musí město absolvovat, aby zrealizovalo jednoduchou investiční akci. Bohužel,
bohudík, každý na to má jiný názor, ale město
si musí počínat až hyper transparentně. Kontrolní mechanismy jsou přísné a legislativa
neúprosná.
Jiným případem je skutečnost, kdy konečně
narazíte na dodavatele stavby, který vám
vyhraje výběrové řízení tím, že kromě základní kvalifikace nabídne i nejvýhodnější cenu.
S ním pak uzavřete smlouvu o dílo, předáte
mu staveniště a mnete si ruce, že bude brzy
hotovo. Najednou se práce začnou zpožďovat,
něco chybí, něco je uděláno špatně, aby to
nakonec dopadlo jako jedno velké stavební
fiasko. Rozestavěný nefunkční objekt ční jako
memento v reálném i mediálním prostoru a vy
hledáte způsob, jak se takového problému
zbavit. Všechna řešení jsou v podstatě špatná
a vy se snažíte najít to, které je špatné nejméně. Nezbude vám nic jiného, než projekt
nechat dokončit někoho jiného a na původního dodavatele podat žalobu. Ano, mluvím
o Junioru.
MNOHO KRITIKY NEJEN V PŘÍBRAMI SE
SNÁŠÍ NA ÚŘEDNÍKY. JSOU TĚMI, KTEŘÍ MAJÍ
VLIV NA ZPOMALENÍ RŮZNÝCH PROJEKTŮ?
Ano, toto někdy zaznívá, ale v drtivé většině
případů to není pravda. Spíše než úředníci

ROZHOVOR
mohou za průtahy úřední postupy a ukrutně
sešněrovaná pravidla.
EXISTUJE PŘESVĚDČENÍ, ŽE KVALITA ŽIVOTA
VE MĚSTĚ STOJÍ NA REALIZOVANÝCH
PROJEKTECH, ZLEPŠENÍCH, INVESTICÍCH
A MODERNIZACÍCH. JE TO OPRAVDU TAK?
JAKOU ROLI V TOM, JAK SE NÁM V PŘÍBRAMI
BUDE ŽÍT, MÁ KAŽDÝ JEDNOTLIVEC?
Bezpochyby to hraje velkou roli. Stav městské infrastruktury a tzv. občanská vybavenost
má prokazatelný vliv na kvalitu života ve městě. Zároveň ale platí to, že obraz města odpovídá tomu, jací v něm žijí lidé. Tak jako jeden
zaměstnanec dokáže poškodit jméno celé firmy, dokážou i jednotliví občané způsobit to,
že město vypadá horší, než ve skutečnosti je.
Při pročítání komentářů na sítích mám někdy
pocit, že lidé se vůči městu vymezují a staví
vše do roviny konfliktu lidé vs. město. Neuvědomují si, že jsou sami součástí města, že není
„my“ a město, ale že jsme jenom my.
PŮVODNÍ PROFESÍ JSTE UČITEL NA ZÁKLADNÍ
ŠKOLE. MÁTE RECEPT NA TO, JAK ZAUJMOUT
MLADÉ LIDI, ABY SE O MĚSTO I DĚNÍ VE
SPOLEČNOSTI VÍCE ZAJÍMALI?
Mladí lidé musí vědět, že jim je nasloucháno.
Nemají sice tolik zkušeností jako ti starší, zato
mají otevřenější mysl a fantazii neomezenou
společenskými stereotypy. Rád se s mladými
lidmi setkávám a poslouchám je. Líbí se mi
záměr kolegy Buršíka, který chce do dění ve
městě zapojovat studenty středních škol.
Začlenění mladých lidí do chodu a rozhodování
ve městě má zásadní a logický důvod – oni
budou ti, kdo bude z případných změn těžit,
či koho budou případná špatná rozhodnutí po
dlouhé roky trápit.
ZA TÉMĚŘ 40 MILIONŮ KORUN MĚSTO
PRODALO AKCIE PŘÍBRAMSKÉ
TEPLÁRENSKÉ. ÚSPĚŠNĚ SE TAK UZAVŘELA
JEDNA DLOUHÁ POREVOLUČNÍ KAPITOLA.
MÁ PŘÍBRAM JEŠTĚ NĚJAKÉ PODOBNÉ
KOSTLIVCE VE SKŘÍNI?
Nevím, jestli byla teplárna přímo kostlivcem
ve skříni. Finální společný prodej zbývajícího
majetku byl završením několikaleté práce
našich předchůdců. Teplárna má nyní nového
majitele, se kterým jsme ve spojení, a který má
v úmyslu s městem a jeho obyvateli dobře
vycházet, a to i ve smyslu příznivé cenové politiky. Obdržel jsem příslib, že cena tepla bude
mít sestupnou tendenci. Navíc teplárna od
prvních měsíců roku 2020 přejde na spalování
dřevěné štěpky, čímž se stane výrazně ekologičtějším provozem.
Spíše než kostlivce ve skříní máme po městě
takové malé časované bombičky, jejichž
postupná „deaktivace“ bude stát mnoho času
a peněz. Jednou z nich je v poslední době hodně zmiňovaný vodohospodářský majetek.
U něj hrozí největší riziko fatálních závad, které
mohou zapříčinit nedostupnost vody v některých částech města. Doufám, že si zastupitelé
při hlasování o výši vodného a stočného uvědomí význam investic do vodohospodářské
struktury a nebudou podléhat lákavému zisku
politických bodů skrze populistické proklamace.

Začlenění mladých lidí do
chodu a rozhodování ve
městě má zásadní důvod –
oni budou ti, kdo bude
z případných změn těžit.

OBÁVÁTE SE BUDOUCÍHO POKLESU
EKONOMIKY?
Makroekonomický vývoj se přímou úměrou
podepisuje na daňových a některých nedaňových příjmech města. Stále jsme v době, kdy
zažíváme růst ekonomiky. Ten se v posledním
období trochu zbrzdil. Ekonomika roste, ale
pomaleji. Zároveň s tím stoupají náklady na
energie, služby, a hlavně na mzdy. V ekonomických prognózách a plánování se tak snažíme držet při zemi, jsme na můj vkus někdy až
příliš konzervativní. Ve výhledech a plánech
máme finanční budoucnost vybarvenou temnějšími barvami, i když víme, že to tak být
nemusí. Jsme opatrní.
S FINANCEMI SOUVISÍ ROZPOČET PRO ROK
2020, O KTERÉM PÍŠEME V JINÉ ČÁSTI
TOHOTO KAHANU. VÁS BYCH SE VŠAK
ZEPTAL, JAKÉ JSOU DLOUHODOBĚJŠÍ
ROZPOČTOVÉ PRIORITY A VÝHLEDY MĚSTA
A JAK SE VLASTNĚ TVOŘÍ A AKTUALIZUJÍ?
Je potřeba rozlišit rozpočet na konkrétní rok
a rozpočtový výhled na roky další. Jsou to
oddělené dokumenty, které však zároveň
neumí existovat jeden bez druhého. Při tvorbě
rozpočtového výhledu se musí vycházet ze stanovených priorit. Ty v převážné míře vycházejí
z volebního programu. Do několika následujících let se pak rozprostřou projekty, investice
a opravy, které jsou pro město z pohledu jeho
vedení důležité. Zároveň se kalkuluje s očekávanými příjmy a výdaji v oblasti neinvestičních
nákladů. Vznikají složité tabulky s mnoha vzorci. Podle rámcového plánu investic se skládá
i investiční rozpočet na konkrétní roky, který,
kromě dlouhodobých plánů, zohledňuje
i aktuální potřeby a situace.
PŘEDCHOZÍ I VAŠE VEDENÍ RADNICE SI
VYTKNULO, ŽE CHCE, ABY PŘÍBRAM BYLA
MĚSTEM ZÁBAVY, KULTURY A SPORTU.
V POSLEDNÍCH LETECH SE MNOHO SÍDEL
HLÁSÍ K „ZELENÉ MYŠLENCE“, TEDY
OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, COŽ
MIMO JINÉ VEDE K ZPŘÍJEMNĚNÍ ŽIVOTA
OBYVATEL. NENÍ ČAS NA ROZŠÍŘENÍ
ZMIŇOVANÉ CHARAKTERISTIKY I PRO
PŘÍBRAM?
Jsou města, u kterých se „zelené“ myšlenky
více propagují a jsou více v popředí zájmu veřejnosti i politiků. U nás v Příbrami podle mého
názoru dostatečně dbáme na to, abychom byli
městem, které se chová rozumně a ctí zásady

udržitelného rozvoje. Třídíme odpad, pěstujeme zeleň, dbáme na ekologii hromadné dopravy
a v rámci možností vedeme sami sebe k starostlivosti o to, v jakém prostředí žijeme.
Důležitou věcí v této souvislosti je skutečnost, že příbramská teplárna, která je nyní zcela
v soukromých rukou, přejde v prvních měsících
roku 2020 na výrazně ekologičtější palivo. Uhlí
nahradí dřevní štěpka, jejímž spalováním se
uvolňuje výrazně méně závadných látek.
V důsledku přechodu na jiný – ekologický druh
paliva nebude teplárna muset nakupovat drahé
emisní povolenky a cena tepla pro koncového
odběratele půjde dolů. Centrální zdroj tepla se
tak opět stane levnějším a z pohledu ekologie
i nejvhodnějším řešením vytápění. Odpojování
se od teplárny a budování lokálních zdrojů tepla
se tak stane ještě méně výhodným, než je teď.
Lokální kotelny sice nabídnou jistou (někdy
spekulativní) úsporu a návratnost v řádu jednotek až desítek let, nicméně jejich ekologický
dopad na město může být značný. Každá nově
vzniklá lokální kotelna znamená zvýšení exhalací v místě, kde se denně pohybují lidé, a to,
myslím si, není žádoucí.
V ZÁVĚRU DOVOLTE OSOBNĚJŠÍ OTÁZKU.
CO PRO VÁS ZNAMENAJÍ VÁNOČNÍ SVÁTKY
A JAK JE TRÁVÍTE?
Mnoho let se snažím ve Vánocích najít to,
o čem se v souvislosti s nimi hovoří nejčastěji
– klid, pohodu, souznění, rozjímání, radost
a odpočinek. Místo klidu a pohody to však jsou
stres a nervy, místo rozjímání a smíření to jsou
hádky a nervozita. Když tohle všechno náhodou pomine a může nastat radost a odpočinek,
je tu leden a jde se zpátky do práce. Ne, nechci
být takhle pesimistický. Vánoce jsou fajn.
A pokud máte malé dítě jako já, tak je vám jasné, že ty rozzářené oči a ta radost stojí za všechen ten stres a nepohodlí před svátky. Ty
pravé Vánoce patří dětem. Měli bychom je pro
ně udělat co nejhezčí. Ne dárky, a ne tisíci korunami za ně utracenými, ale tou příjemnou,
klidnou a láskyplnou domácí atmosférou. Protože to je to, co si pak budou pamatovat a s čím
si budou své dospělácké Vánoce spojovat.
DÁVÁTE SI NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ?
DAŘÍ SE VÁM JE PLNIT, NEBO SE STÁVAJÍ
VŽDY „INSPIRACÍ“ PRO DALŠÍ ROK?
Nedávám. Tuším, co dělám v životě špatně,
a snažím se to průběžně měnit. Něco jde, něco
ne. A tak jako jiní lidé i já se u těch těžkých kroků vymlouvám na všechno možné, jen abych
nemusel začít. Ano, tady myslím hubnutí.
S Stanislav D. Břeň

Cena tepla by měla být nižší,
navíc teplárna přejde
na ekologičtější provoz.
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Příští rok půjde rekordní suma na opravy
a investice
V úterý 29. října městská rada projednala rozpočet pro příští rok a doporučila jej ke schválení zastupitelstvu města. Počítá
s příjmy ve výši 888 milionů korun a výdaji o objemu 1023 milionů korun. Historicky poprvé se v Příbrami k návrhu rozpočtu
svolává i veřejné slyšení s občany.
které nejsou zasmluvněné, ale přicházejí každý
rok v pravidelném intervalu a ve velmi podobných částkách. Sociální a zdravotní služby
poskytované městem jsou tedy přímo závislé
na těchto příjmech a výdaje na tyto služby jsou
každoročně obsaženy v rozpočtu města.
Můžeme polemizovat, zda je lepší neplánovat nezasmluvněné příjmy, a mít lehce nepřesný rozpočet (5–10 %), nebo naopak přiblížit
rozpočet co nejvěrněji a nejpřesněji očekávaným příjmům a výdajům. Nyní jsme se rozhodli
pro druhou variantu.

Rozpočtové prostředky půjdou také na opravy silnic a chodníků.

Rozpočet města je zásadní dokument, kterým se během roku řídí radnice, zaměstnanci
městského úřadu i pracovníci příspěvkových
organizací. Schvaluje jej zastupitelstvo prostou
nadpoloviční většinou a plán financí pro rok
2020 bude projednáván na zastupitelstvu
16. prosince 2019. Do té doby je možné zasílat
připomínky a návrhy na e-mailovou adresu
martin.bursik@pribram.eu nebo se přímo
zúčastnit zvláštního veřejného slyšení 4. prosince (jednací sál na náměstí T. G. Masaryka)
a tam své návrhy přednést a projednat.
DALŠÍ IMPULS PRO TRANSPARENTNOST
Oproti minulým letům obsahuje forma rozpočtu tři zásadní změny, které mohou přispět
k vyšší transparentnosti financí města. Maximální průhlednost a srozumitelnost rozpočtu
by měly být jednou z priorit každé radnice, protože bilance města ze dvou třetin sestává z daní,
jež každý z nás odvádí do státního rozpočtu.
Rozpočet vychází z rozpočtového výhledu
na čtyři roky, ten letošní je tedy v souladu
s výhledem do 2023. V příštím roce budeme
schvalovat bilanci na rok 2021 s výhledem do
roku 2024 a tak dále.
Rozpočet jsme po několika letech vrátili do
podoby, kdy v něm uvádíme i očekávané příjmy krajských a státních dotací na sociální
a zdravotní péči města. Jde o příjmy města,

K rozpočtu se letos poprvé
uskuteční veřejné slyšení.

Foto: Stanislav D. Břeň

PŘEHLED PODLE FUNKČNÍCH OBLASTÍ
Budoucí výhled i rozpočet je nově prezentován v podobě, která lépe zobrazuje oblasti fungování města z hlediska funkcí jako doprava,

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Transfery
Celkem příjmy
Běžné výdaje bez oprav
Platy a odvody vč. odměn za užití
duševního vlastnictví
Dotace poskytované městem (programové dotace,
individuální dotace a podpora pro talentované děti)
Ostatní
Energie – voda, elektřina, plyn, teplo,
pevná paliva, pohonné hmoty
MHD (dotace na dopravní obslužnost)
Běžné výdaje celkem
Provozní příspěvky
Technické služby města Příbrami
Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram
Sportovní zařízení města Příbram
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Knihovna Jana Drdy
Galerie Františka Drtikola
Školy a školská zařízení
Provozní příspěvky celkem
Běžné výdaje bez oprav celkem
Opravy celkem
Kapitálové výdaje celkem
Výdaje celkem
Zvýšení/Zapojení zůstatku minulých let
Splátka bankovního úvěru

Skutečnost
2018

Očekávaná
skutečnost 2019

Návrh
rozpočtu 2020

582,8
80,9
6,2
141,0
810,8

617,7
78,0
48,4
160,0
904,1

612,8
121,0
20,1
134,0
887,9

153,1

163,0

173,0

19,6

20,0

19,4

136,1
9,3

160,0
11,3

176,8
12,9

22,6
340,7

26,9
381,2

29,6
411,7

85,4
30,0
26,4
27,1
14,2
2,8
38,5
224,4
565,1
99,5
121,2
785,8
-25,0
3,3

91,7
31,3
27,5
30,2
14,6
2,9
39,3
237,5
618,7
125,0
155,0
898,7
-5,4
3,3

94,5
38,7
28,0
32,6
14,9
3,0
38,3
249,8
661,6
114,6
247,2
1 023,3
135,4
0,0

Částky jsou v milionech korun. Tabulka zahrnuje kompletní příjmy a výdaje včetně fondů
podle struktury rozpočtového výhledu. S úplným rozpočtem se můžete seznámit na webu
rozpocet.pribram.eu. Rozpočtový výhled bude doplněn na přelomu listopadu a prosince.
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sport, kultura, bezpečnost,
úřad, vzdělávání a tak dále.
Občan může nově sledovat,
do jaké sféry plyne nejvíce
prostředků, a v budoucnu
bude moci kontrolovat tyto
výdaje na časové ose
a porovnávat s minulými
lety.
Mým úkolem jako místostarosty je spolu s kolegy
zabezpečit co nejlepší
využití prostředků města
pro zlepšování života obča-

888
milionů korun
mají být
příjmy rozpočtu
v roce 2020.

nů. Mým cílem jako ekonoma je na druhou stranu
zajistit bezpečnou rezervu
finančních prostředků pro
případ nenadálého výpadku příjmů a účelné vynakládání zbývajících financí na
strategicky
významné
investice a opravy.
Jaká je tedy bilance na
rok 2020? Rozpočet je
schodkový ve výši 135
milionů korun s tím, že největší rozdílová položka

Na dotace zbývá jen pár dní
Během listopadu je možné žádat o městské dotace. Spolky, organizace i jednotlivci
mohou využít hned několik dotačních oblastí.

souvisí s plánovaným začátkem rekonstrukce
aquaparku. Z prostředků na běžných účtech ve
výši okolo 250 milionů korun a s nulovým dluhem může město tento schodkový rozpočet
bezpečně financovat vlastními zdroji. Příjmy
jsou plánovány ve výši 888 milionů korun
a výdaje v objemu 1023 milionů korun. Oproti
minulému roku jsou výdaje na opravy a investice vyšší o 91 milionů korun.
S Martin Buršík
místostarosta města Příbram

Fond zápůjček
zůstane nadále
zachován
Navzdory dlouhodobě nízkému
zájmu o půjčky od města se
zastupitelstvo rozhodlo pro
zachování Fondu zápůjček. Občané
si tak i nadále mohou půjčovat
ﬁnance na opravy domů a bytů.

Častými příjemci městských dotací jsou například sportovní kluby.

Do pátku 29. listopadu je možné podávat
žádosti o dotaci z městského rozpočtu. Příbram
vypsala dotační programy na podporu činnosti
organizací, spolků i jednotlivců.
Žádosti je možné registrovat hned v několika
oblastech: Sociální věci; Zdravotnictví; Výchova a vzdělávání; Životní prostředí; Dobrovolní
hasiči; Vrcholový sport; Činnost sportovních
organizací; Jednorázové sportovní akce;
Reprezentant ČR; Zahraniční vztahy a meziobecní spolupráce; Památky místního významu; Kulturní aktivity. „Příbramané jsou aktivní
ve všech zmíněných oblastech, což nás samozřejmě velmi těší. Prosím všechny, kteří chtějí
žádat o podporu své akce nebo činnosti, aby
žádosti podali včas a řádně vyplněné. Je pro nás
velmi nepříjemné, pokud musíme žádost odmítnout pouze kvůli procesní chybě,“ vzkázal žadatelům příbramský starosta Jan Konvalinka.
Jak podat žádost? Navštivte webové stránky
dotace.pribram.eu, protože podávání žádostí
je podmíněno registrací v tomto systému.
Zájemce se registruje pouze jednou pro všechny typy podpor (v minulých letech provedené

Ilustrační foto: archiv

registrace platí i nadále). Žádost o finanční podporu je nutné adresovat v elektronické podobě
prostřednictvím internetové aplikace a současně v písemné podobě na formuláři vygenerovaném aplikací.
Po podání žádosti v elektronické podobě
aplikace vygeneruje žádost, kterou žadatel
následně vytiskne a v písemné podobě spolu
se všemi přílohami (pokud jsou požadovány)
zašle na Městský úřad Příbram k posouzení.
Všechny podrobnosti včetně metodického pokynu jsou k dispozici na webu
dotace.pribram.eu. „Omezením v podávání
žádostí je to, že každý žadatel může předložit
v určeném programu pouze jednu žádost. Zároveň platí, že na jeden projekt není možné žádat
ve více programech. V případě nedodržení
tohoto pravidla budou všechny žádosti daného
žadatele vyřazeny,“ upřesnil starosta. Z městského rozpočtu lze pokrýt maximálně 80 %
nákladů vynaložených na daný projekt.
S Stanislav D. Břeň

Avizované zrušení Fondu zápůjček se
nekoná, zastupitelstvo návrh neschválilo.
Občané si mohou i nadále půjčovat od města na rekonstrukce bytů a bytových domů,
a to za výhodnějších podmínek. Zrušení
Fondu zápůjček nedávno navrhla rada
města s odůvodněním, že veřejnost nemá
o městské zápůjčky zájem.
Město na přelomu října a listopadu
vyhlásilo třetí letošní výběrové řízení.
Vyhodnocení podaných žádostí bylo naplánovaná na 18. listopadu, v čase uzávěrky
Kahanu však výsledky nebyly známy.
Vedle oprav domů lze zápůjčky využít
také na opravu, údržbu či technické zhodnocení nemovitých věcí ve vlastnictví města, které žadatel užívá na základě
smluvního vztahu s městem Příbram.
Během posledního kola bylo možné mj.
žádat o půjčku na předfinancování výměny
kotlů pro aktuální vlnu kotlíkových dotací.
Doba splatnosti všech druhů zápůjček
jsou maximálně čtyři roky. Splátky jistiny
jsou rovnoměrné, s měsíční periodou, počínaje druhým kalendářním měsícem po
měsíci, ve kterém byla uzavřena smlouva
o zápůjčce, vždy k 27. dni v měsíci. Lze
sjednat větší odklad splatnosti splátek, ale
maximálně na čtvrtinu celkové doby splatnosti zápůjčky.
Termín a podrobnosti dalšího vyhlašovaného kola budou zveřejněny na úřední
desce města Příbram na internetové adrese
edeska.pribram.eu/eDeska.
S sdb
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Požár bytového domu a evakuace:
Cvičení prověřilo připravenost města a IZS
V rámci přípravy na možné vyhlášené krizové stavy či mimořádné události a jejich řešení jsou většinou jednou ročně nařízena
cvičení. Letošní se zaměřilo na evakuaci osob.
možnosti, náhradní ubytování, stravování,
zdravotnickou, případně finanční či další
materiální pomoc.

Pravidelná cvičení prověřují připravenost pro různé krizové situace.

Loňské cvičení se věnovalo tématu masivního výpadku elektřiny (tzv. blackout). Letos
se cvičení uskutečnilo 11. října a zabývalo se
evakuací osob. Její potřeba byla ve scénáři cvičení vyvolána výbuchem, následným požárem
bytového domu a nezbytností poskytnout
pomoc postiženým osobám.
ZÁCHRANA 50 OBYVATEL
„V šest hodin byl nahlášen požár bytového
domu, ve kterém se nacházelo zhruba padesát obyvatel. Zároveň byl k řešení situace svolán krizový

Foto: Eva Švehlová

štáb, který vedl starosta Jan Konvalinka. Přítomni
byli členové vedení města, zástupci městského úřadu, městské policie a základních složek integrovaného záchranného systému,“ namodeloval situaci
tajemník krizového štábu Emanuel Pavel.
Zástupci jednotlivých složek postupně podávali hlášení o postupu likvidace požáru, evakuaci osob, zraněných osobách a jejich
potřebách. Hlavním úkolem cvičení bylo prověřit možnosti města Příbram, jeho organizací
a hasičského záchranného sboru pro evakuované, kteří zůstali bez přístřeší a neměli jiné

RYCHLÁ ODEZVA BEZ ZÁVAD
Díky technice byli členové krizového štábu
spojeni na místo mimořádné události přímo
s velitelem zásahu, od kterého se dozvěděli,
jak pokračuje likvidace požáru, ošetření zraněných a péče o všechny evakuované. „Cvičení
proběhlo bez závad, během několika desítek
minut jsme měli přehled o celé situaci a také
o tom, jakým způsobem bude postaráno o osoby
zasažené požárem,“ dodal Emanuel Pavel.
Cvičení mají za úkol zjistit postupy a možnosti, jak může město spolupracovat s hasiči,
policisty, záchranáři a dalšími složkami a organizacemi, kde může oběti případných neštěstí
ubytovat, kdo se postará o jejich ošacení a stravu atd. „Takového cvičení jsem se účastnil
poprvé. Doufám, že podobné situace, jako byl
tento modelový případ, kdy bylo v domě několik
desítek osob, které musely být evakuovány, ošetřeny a následně převezeny do náhradních ubytovacích prostor, nebudeme muset řešit v reálu,“
řekl příbramský starosta. A dodal, že pokud by
něco podobného nastalo, cvičení prověřilo, že
jednotlivé složky IZS jsou připraveny, stejně
jako pracovníci jednotlivých odborů města.
S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

Řidiče v protisměru na D4 zastavila
až policejní uzávěra
Třiaosmdesátiletý senior najel do protisměru už u Hájů a takto pokračoval 14 kilometrů. Při nebezpečné jízdě způsobil dopravní
nehodu, u které ale nezastavil.

V těcho místech řidič najel do protisměru.
Foto: Policie ČR Příbram

Ve středu 23. října krátce před polednem přijali příbramští policisté zprávu, která nevěštila
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opravdu nic dobrého. Na dálnici D4 směrem na
Prahu jede auto v protisměru. Motoristé volali
přímo z dálnice na tísňovou linku 158. Ozvala
se také řidička, která hlásila, že se střetla
s daným autem.
„Naštěstí ona i malé dítě byly v pořádku,“
uvedla mluvčí příbramské policie Monika
Schindlová a dále popsala incident: „Ženě
jedoucí v levém jízdním pruhu nezbývalo než
najet vlevo ke středovým svodidlům, protože
v pravém jízdním pruhu se v danou chvíli nacházel větší počet za sebou jedoucích vozů. Řidič při
manévrování mezi auty do ní bočně narazil, přesto pokračoval dál v jízdě.“ Způsobil škodu, která byla později vyčíslena na 60 000 korun.

Deset minut od přijatého oznámení se dobříšským policistům, kteří uzavřeli provoz na
D4, podařilo vozidlo zastavit. Vůz Renault
Megane řídil třiaosmdesátiletý muž, který
uvedl, že najel špatně na dálnici již u Hájů
a všiml si toho až v průběhu jízdy. „Provedená
dechová zkouška byla u motoristy negativní,
řidičský průkaz i potvrzení o zdravotní způsobilosti má platné. Ve věci byly zahájeny úkony
trestního řízení pro přečin obecné ohrožení
z nedbalosti,“ dodala policejní mluvčí. Po dálnici v protisměru jel celkem 14 kilometrů.
S sdb
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Studenti pomáhají vážně zraněnému
Akce Přes bariéry s policií se na Příbramsku zúčastnilo šest středních škol, zasportovalo si celkem 203 studentů a 44 procentům
z nich se podařilo dané testy splnit.

Běh na jeden kilometr v Dubně.

Pětadvacetiletého Pavla čeká po vážném
úrazu, který utrpěl při motocyklové soutěži,
největší životní závod – znovu se postavit na
nohy. K tomu však potřebuje finanční podporu
na rehabilitaci a rehabilitační přístroj, který
napodobuje chůzi. Svůj boj nevzdává, tvrdě

Foto: Policie ČR Příbram

cvičí a pevně věří, že bude znovu plnohodnotně žít.
Pavlovi pomáhají i studenti čtvrtých ročníků
středních škol ve Středočeském kraji, kteří se
zapojili do sportovně charitativní akce Přes
bariéry s policií. V září a říjnu si během hodin

tělesné výchovy mohli vyzkoušet testy fyzické
způsobilosti, které jsou nezbytné k přijetí do
služebního poměru k Policii ČR.
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra za
ně následně přispěje určitou finanční částkou.
Příslušníci policie pro změnu přispívají formou
hotovosti, kterou střádají do kasiček Konta
Bariéry. Do konce roku bude známa celková
suma.
Na Příbramsku se zúčastnilo akce šest středních škol, zasportovalo si celkem 203 studentů
a 44 % z nich se podařilo dané testy splnit. Ti,
kteří testy zvládli, obdrželi navíc osvědčení
o jejich úspěšném absolvování a dále voucher
na 150 000 korun, což je náborový příspěvek
pro nové policisty ve Středočeském kraji.
Pokud budou mít po vykonání maturitní
zkoušky zájem o práci u policie a projdou ještě
psychologickým a zdravotním vyšetřením,
mohou rozšířit řady příslušníků policie.
S Monika Schindlová
Policie ČR Příbram

inzerce
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Zaparkovat před vchodem do čehokoliv
a zadarmo?
V souvislosti s přípravou nové parkovací koncepce vyzvalo vedení města k diskusi o tom, jak by měl být systém nastaven.
Na internetu nebo sociálních sítích se k tématu diskutuje. Následujícím příspěvkem Kahan pokračuje v seriálu článků k této
veřejné debatě.
povrchové, úrovňové garážové, nadzemní garážové nebo podzemní garážové.
Provozování motorového vozidla rozhodně
není levná záležitost. Pominu-li jeho samotné
pořízení, vyjde roční provoz vozidla v řádu
několika jednotek až několika desítek tisíc
korun. Údržba a opravy, pojištění, pohonné
hmoty a dálniční známka stojí v součtu skutečně nemalé peníze. Je docela běžné mít v rodině
dvě i tři auta. Pak se náklady násobí. Vcelku bez
řečí za všechno platíme, protože prostě musíme
(nebo jen chceme) autem jezdit. Jakmile nám
však někdo naznačí, že parkování by nemělo
být zdarma, je zle. A přitom to není jen o těch
penězích…

Vloni zprovozněné parkoviště u Polikliniky Ravak.

Foto: Stanislav D. Břeň

Nedávno se mi dostal do
nárokovou samozřejmost,
rukou text architekta
má rázem o kritiku postaráa urbanisty Petera Bednára
no. Přinejmenším je označes výmluvným názvem Lepný za asociála a někoho, kdo
ší parkování (dostupný na
pro vlastní bohatství nevníinternetu pod zkratkou
má potřeby druhých.
1url.cz/EMYn8). Musím
V článku se také píše:
Platební brána
říci, že v mnohém se s auto„…stavební náklady na liboa podrobnosti
rem, architektem, neshodvolné místo jsou většinou
o parkování v Příbrami
nu. Nemyslím si, že je
výrazně vyšší než hodnota
reálné, aby naše města přina nich zaparkovaného
pomínala květinové oázy
auta…“. Autor má za určizcela bez motorové dopratých okolností pravdu.
vy. Nesouhlasím s tím, že
Průměrné náklady na vybuby se měla přestat budovat
dování jednoho parkovacíparkovací místa a že by se mělo zrušit nařízení
ho místa se pohybují od 50 000 až do 500 000
stanovující mandatorně kapacitu parkovacích
korun v závislosti na tom, zda se jedná o stání
stání u novostaveb. Pár myšlenek však sdílím.

parkovani.pribram.eu

(NE)NÁROKOVÉ PARKOVÁNÍ
Jednou z nich je i lehce ironizovaná definice
ideálního parkovacího místa: „…ideální parkovací
místo je přesně před vchodem do čehokoliv, kde
během dne potřebujeme být, je rezervované jen pro
nás aje úplně zadarmo…“.Tato myšlenka, byť třeba nahlas nevyřčená, je těžce zakořeněná v našich
myslích. Chápeme parkování jako nárokovou věc,
jako něco, na co máme coby daňoví poplatníci
právo. Fenoménem v tomto smyslu je i to, že se
na tom shodnou strany celého politického spektra, snad vyjma těch okrajových militantně ekologických uskupení. Každý politik, který se pokusí
nahlížet na parkování jako na něco jiného než na
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Po zavedení parkovacích zón
a jejich zpoplatnění začne
systém generovat prostředky
v řádu milionů korun na další
parkoviště.

REZIDENTI MUSÍ MÍT PŘEDNOST
Peníze jsou tu pouhým nástrojem a pak také
sekundárním produktem naznačené myšlenky.
Prvotně jde o to, nechat v ulicích parkovat jen
auta těch lidí, kteří v daném místě bydlí. Cizí
může zaparkovat taky, ale dlouhodobé stání se
mu nemůže vyplatit, bude drahé. Hodně si slibujeme od cenové progrese ve smyslu počtu parkovacích karet vydávaných na jednu bytovou
jednotku. Vysoký náklad na parkování třetích,
čtvrtých, pátých vozů bude znamenat jejich
postupný odsun mimo zpoplatněné zóny, tj.
mimo obytné rezidentní čtvrti. Doplním ještě,
že první vozidlo by mělo parkovat za symbolickou cenu nebo zdarma, druhé za přijatelnou
cenu (např. 200 Kč/měsíc) a u dalších aut by
suma prudce stoupala.
Po zavedení takového systému začnou být
generovány finanční prostředky v řádech milionů korun. To je ten druhotný efekt, který budou
zpoplatnění a zonace přinášet. Peníze budou
zpětně investovány do dopravní infrastruktury
města, která by, upřímně řečeno, mohla být
v lepší kondici. Dovedu si představit zcela transparentní model, kdy bude veřejně známo, kolik
se vybírá na parkovném a kolik z toho se zpětně
investuje do silnic, chodníků a parkovišť.
Jsme na takovou revoluční změnu parkování
připraveni? Jednoznačně říkám, že nás čeká
mnoho práce. Jedná se o nepřipravenost ve dvou
rovinách – technické a psychologické. Ta první
je snáze řešitelná. Stavíme parkoviště a máme
k dispozici technologické know-how. Je otázkou
několika měsíců a několika milionů korun, než
dosáhneme stavu, který bude umožňovat přechod na nový druh parkovací politiky ve městě.
S pochopením významu a důvodu změn je to
horší. Bude delší dobu trvat, než se podaří většině
občanů vysvětlit, že naznačené změny jsou nezbytné, aby některé části města nebyly zahlcené
auty, a v součtu se všem parkovalo lépe.
S Jan Konvalinka
starosta města

DOPRAVA

Přibylo sto parkovacích míst
V průběhu několika týdnů vzniklo ve městě přes stovku nových parkovacích míst. Nejvíce jich je v ulici Legionářů, jednotlivá
místa ale přibyla i v jiných částech města.

Nové parkoviště v areálu Sportovních zařízení města
Příbram je sice přístupné jen zaměstnancům, ale jeho
zprovozněním se uvolní veřejná parkoviště v okolí

V souvislosti s narůstající dopravou se stále
potýkáme s nedostatkem parkovacích míst.
V loňském roce vznikla parkoviště P+R, před
pár týdny byla zprovozněna parkovací místa
v ulici Legionářů, dokončeno bylo parkoviště
v zázemí Sportovních zařízení města (SZM)
a rozšíření o jednotlivá parkovací místa se
dočkáme v Březnické ulici a na parkovišti za
malou halou zimního stadionu.
„Parkování se snažíme řešit budováním
nových míst. Někde se podaří najít plochy pro
desítky parkovacích míst, jinde jdeme cestou
zpevňování ploch pro jednotlivá stání. Díky
zhruba čtyřicítce míst postavených v areálu
SZM by se mohlo ulevit obyvatelům bydlícím
v ulici Legionářů. Toto parkoviště bude sloužit
zaměstnancům a nájemcům sportovních zařízení, kteří doposud využívali volná místa přímo
v ulici,“ uvedl starosta města Jan Konva linka.
Zatímco parkovací místa v areálu SZM
budou fungovat v režimu závory, buduje se
v současné době devět nových míst, která
budou volně přístupná. „V rámci tvorby jednotlivých stání rozšiřujeme o pět míst parkoviště za malou halou zimního stadionu a čtyři
nová místa vznikají v Březnické ulici. V rámci
těchto jednotlivých stání bylo doposud zprovozněno 12 míst v ulici Boženy Němcové, čtyři
místa na Drkolnově, pět stání u II. polikliniky
a šest míst v ulici Pod Haldou,“ dodal Jan Konvalinka s připomenutím, že se pracuje na projektu výstavby záchytného parkoviště na
Flusárně, kde v současné době parkují především kamiony.
Vhodné prostory pro parkovací místa se hledají neustále, oprášen byl také projekt na
výstavbu parkovacího domu u autobusového
nádraží a pomoci obyvatelům Příbrami má
i plánovaná úprava parkovacích zón, kdy
budou občané města zvýhodněni oproti dojíždějícím.
S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

Za zimní halou bylo rozšířeno parkoviště o několik míst.

V Příbrami začínají jezdit nové autobusy značky Mercedes.

Foto: Eva Švehlová

Foto: Arriva

MHD s novými autobusy
Na linky městské hromadné dopravy už vyjíždějí nové autobusy, které město objednalo na
začátku tohoto roku. Vozy vynikají nejen technickými parametry, komfortem pro cestující
i řidiče, ale mají také čerstvý vzhled, který odpovídá vizuálnímu stylu města. „Ve smlouvě má
město Příbram podmínku, že průměrné stáří autobusu nepřesáhne hranici sedmi let. Ve městě se
navíc dočkáme čtrnácti zcela nových autobusů značky Mercedes, které budou v jednotné barevné
linii a označené logem města,“ uvedl ke stavu vozového parku místostarosta Martin Buršík.
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Děti si vyzkoušely,
jak se sedí v křesle starosty
Příbramský starosta a místostarostka přivítali na radnici děti z jedné příbramské základní školy. Ukázali jim, jak to na úřadě chodí.
A také „kolotoč“ – starostovo otáčivé křeslo.

Děti se dozvěděly i o bývalých starostech
Radniční kancelář se líbila. Možná tu seděl budoucí starosta nebo starostka...

V polovině října navštívily příbramskou radnici děti ze 4.A Základní školy 28. října. Důvod,
proč se vydaly na úřad, byl zřejmý. Poznat starostu a zjistit, jak to na úřadě chodí.
Hlahol na chodbách radnice avizoval návštěvu žáků čtvrtého ročníku, kteří se nahlásili
k návštěvě u paní místostarostky. „Děti ze třídy
učitelky Martiny Vöröšové projevily zájem, že
by si rády prohlédly naši radnici. Jejich návštěva
byla zpestřením každodenního úřadování. Potěšující je, že děti v tomto věku mají zájem dozvědět

Foto: Eva Švehlová

se o tom, jak úřad funguje, kdo má jaké povinnosti, kdo a o čem může v samosprávě rozhodovat,“ uvedla místostarostka Zorka Brožíková,
která se ujala pro několik okamžiků průvodcovské role.
Děti si prohlédly vnitřní prostory historické
budovy radnice, kde je zaujala především stropní
výmalba. Zavítaly do kanceláře starosty, kde si
mohly vyzkoušet, jaké to je sedět ve starostenském křesle, pohovořily s tajemnicí úřadu a po
debatě s místostarostkou navštívily mimo jiné

obřadní síň a infocentrum. Také vyzkoušely hledat potřebné věci na dotykové úřední desce.
„Nejvíce se naši hosté zajímali o to, jaká jsou
práva a povinnosti starosty a místostarostů.
Děti zjistily, že jejich představy o tom, že starosta
může rozhodnout o všem, nejsou tak zcela přesné. Přiblížili jsme jim, jak funguje samospráva,
rada a zastupitelstvo města. Těším se na další
příjemné návštěvy naší mládeže,“ dodala Zorka
Brožíková.
S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

Společně pro Příbram:
Nižší periodicita, vyšší částka
Uplynulé dva roky rozhodovali Příbramané o tom, jak se rozdělí jeden milion z městských prostředků na projekty, které navrhli
sami občané. Od ledna 2020 půjde na tzv. participativní rozpočet projektu Společně pro Příbram částka dva miliony korun, a to
vždy jednou za dva roky.

Letošní participativní rozpočet vyhrál projekt cyklistické dráhy pro nejmenší jezdce Drkoláč. Foto: archiv

Město mění pravidla participativního rozpočtování, aby bylo více atraktivní pro předkladatele návrhů. Zásadní změnou je, že
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náměty se budou podávat jednou za dva roky
a bude na ně vyčleněna suma dvou milionů
korun. „Vítáme nápady občanů, které zlepšují
naše město. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli
zdvojnásobit částku, která se v jednom ročníku
na návrhy rozdělí. Tak bude možné realizovat
více zajímavých návrhů,“ řekl příbramský starosta Jan Konvalinka.
Dosavadní průběh projektu Společně pro
Příbram však ukázal, že akce navržené veřejností se často nedají stihnout během jednoho
roku, tedy do hlasování v dalším ročníku. „Hlasování o nových nápadech, když ještě není
dokončená realizace vítězných návrhů z minulého ročníku, snižuje důvěru v celý projekt. Je
nezbytné, abychom nejdříve uskutečnili navržené projekty, než začne další kolo výběru. Proto
se bude o návrzích hlasovat jednou za dva roky,“

vysvětlil místostarosta Martin Buršík, který je
zodpovědný za investice města.
Třetí ročník odstartuje v lednu 2020. Své
návrhy budou občané předkládat až do konce
března 2020. Více informací přineseme v lednovém vydání Kahanu.
Poslední novinku participativního rozpočtování představuje „školní pébéčko“, do kterého vstupují všechny základní školy v Příbrami.
Cílem je zapojit žáky do rozhodování o proměně jejich školy. Důležitým aspektem je, že tento
program zlepší občanskou a finanční gramotnost dětí. Každá škola získá 20 000 korun
z městského rozpočtu.
S Zuzana Kučerová
Městský úřad Příbram

SPOLEČNOST

Při lidovce Já jsem muzikant se bavili hráči
i nadšené publikum
Nový příklad úspěšné mezinárodní spolupráce přinesla Základní umělecká škola na náměstí T. G. Masaryka, když hostila
návštěvu z partnerského města Hoorn.

Výkony všech hudebníků sklidily velké uznání

Během pobytu se studenti osobně poznávali, společně tvořili, hráli a bořili jazykové bariéry.

Další projekt vzájemné spolupráce Základní umělecké školy z nám. T. G. Masaryka
a Muziekschool Gerard Boedijn partnerského
města Hoorn, která probíhá od 90. let minulého století, spočívá ve vytvoření skupin mladých aktérů z obou měst, kteří mezi sebou
komunikují a vytvářejí „podhoubí“ pro pokračování hudební spolupráce mezi oběma uměleckými školami.
Abychom komunikaci přesunuli ze sociálních
sítí také do reálného světa, pozvali jsme partnery
z Hoornu k nám. Ve dnech 22. až 25. října navštívili Příbram čtyři studenti se svou učitelkou Madelief van Vlijmen, která byla vPříbrami v roce 2011

Foto: ZUŠ

v rámci výměnného pobytu jako žačka. Naše studentská skupina ve složení Johanka Trokšiarová,
Ondřej Luks a Lukáš Jirásek vytvořila program
návštěvy, který pak naplňovali společně sdalšími
studenty Michalem Maškem a Jakubem Bláhou
a učitelem Jakubem Šelmeczim.
V průběhu pobytu se studenti osobně poznávali, společně tvořili a hráli, cvičili vybrané písně a bořili jazykové bariéry. Prošli zajímavá
místa Příbrami a podnikli krátký výlet do Prahy. Každý den zakončili společným večerem
a ubytováním v rodinách.
Všichni se při společných zkouškách průběžně připravovali na závěrečný koncert, který

se uskutečnil ve čtvrtek 24. října v sálku školy.
Muzikanti společně zahráli a zazpívali pět písní. Jako perličku naši studenti vybrali také českou lidovou Já jsem muzikant, jejíž obtížnou
výslovností se nakonec pobavili samotní účinkující i nadšené publikum. Velkým potleskem
posluchači ocenili pečlivou přípravu a velmi
dobré výkony všech hudebníků.
Z nápadů a podnětů od studentů vyplynulo,
že mají velký zájem o poznávání našich rozdílných kultur a těší se na realizaci další mezinárodní spolupráce.
S Petra Havlíková
Základní umělecká škola, Příbram I,
nám. T. G. Masaryka 155

V rozpočtovém výhledu se počítá
s prostředky na cyklotrasy
Jedním z projektů participativního rozpočtu města byla tvorba cyklistické koncepce města. Nesnadný projekt, do kterého se
město pustilo. Rozsáhlý materiál je na světě a nic nebrání tomu, aby se začalo s jeho realizací.

Z veřejného slyšení o cyklodopravě. Foto: Eva Švehlová

Dokument vypovídající o současném stavu,
cílech a možnostech, jakým způsobem se problematiky cyklodopravy ve městě a okolí

ujmout, zpracovával Jaroslav Martinek z Partnerství pro městskou mobilitu, který má v tomto oboru zkušenosti z dalších českých měst.
Cyklistickou koncepci si občané mohli prostudovat a připomínkovat. „Jsem rád, že se
Příbramané o tuto problematiku zajímají a že
jsme měli možnost si vyslechnout jejich názory
při veřejné besedě. Všechny připomínky byly
panem Martinkem vyhodnoceny a zapracovány,“ uvedl místostarosta Martin Buršík. Cyklokoncepce doplněná o návrhy a připomínky
občanů je ke zhlédnutí na cyklo.pribram.eu.
Cyklokoncepce je vypracovaná a v příštím
roce se začnou projektovat první body, vychá-

zející od středu města a postupovat se bude
k okrajovým částem s možnostmi napojení na
již existující cyklostezky. Důležitou otázkou
je financování, kdy v rozpočtovém výhledu
přesahujícím do dalšího volebního období je
každoročně počítáno s částkou dva miliony
korun. K financování by město v případě
úspěšných žádostí mohlo navíc využívat
i dotační tituly.
S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram
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O parkourové hřiště je zájem
Skupinky mladíků a dívek, kteří na Novém rybníku trénují zejména na trampolínách rozmanité skoky, by mohly dostat novou
atrakci. Začala jednání o parkourovém hřišti.

Trampolíny na Nováku patří mezi nejoblíbenější
atrakce

Po rozpačitém úvodu přišlo od mladých několik konkrétních návrhů.

Areál Nového rybníka by se mohl rozšířit
o další sportoviště, které by největší radost
udělalo především „puberťákům“. Sportovní
zařízení města mají záměr postavit zde parkourové hřiště.
V letošním ročníku participativního rozpočtu města byl návrh výstavbu parkourového
hřiště v oblasti březohorského „plácku“ Na
Cvičně. Tento návrh nebyl úspěšný. Ve stejném období se začalo o výstavbě hřiště hovořit
také na Sportovních zařízeních města (SZM),
kde každodenně sledují zájem mládeže o možnost vyžití tohoto druhu na Novém rybníku.
V polovině října byl představen záměr výstavby parkourového hřiště v tomto areálu.

Foto: Eva Švehlová

Hřiště by se mělo v případě výstavby nacházet v blízkosti skateparku a jeho hlavním cílem
je mladým „skokanům“ umožnit seberealizaci.
„Každý den se v areálu setkáváme s mládeží,
která své skokové umění předvádí na stávajících
trampolínách a na dalších prvcích v areálu, které neslouží tomuto účelu. Z našeho pohledu je
hřiště s parkourovými prvky třeba,“ uvedl ředitel SZM Jan Slaba.
Po trochu rozpačitých začátcích, kdy na
setkání byli pouze zástupci SZM, města
a někteří zastupitelé, se objevilo i pár odvážných mladíků, kteří nastínili své představy,
jak by hřiště mělo vypadat, jaké překážky by
pro ně byly ideální. „Jsem rád, že chlapci nako-

nec našli odvahu a promluvili si s námi. Vždyť
hřiště má být určené pro ně, tudíž oni by měli
říci, co očekávají,“ uvedl starosta města Jan
Konvalinka.
Také reagoval na některé hlasy, že parkourové hřiště neuspělo v participativním rozpočtu, protože ho nikdo nechce: „Domnívám se,
že neúspěch parkourového hřiště v participativním rozpočtu nesouvisí ani tak s projektem
samotným, ale s jeho původně zamýšleným
umístěním. Na druhou stranu jsem potěšen, že
navrhovatelé původního parkourového hřiště
jsou nyní ochotni vypomoci při případné realizaci projektu na jiném místě.“
Parkour je fyzickou aktivitou, kterou lze
považovat za sport, umění, ale také způsob,
jak se efektivně pohybovat v ohrožení. Smyslem je překonávání (většinou městských) překážek, k čemuž se využívá skoků, přemetů,
proskočení, chůze či běhu.
S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

Pro dostavbu Junioru byl vybrán
nový dodavatel
Po mnoha odkladech se rozebíhá dostavba Junior klubu. Podle podmínek skončeného výběrového řízení má ﬁrma Staler začít
s pracemi ještě v letošním roce.

Junior čeká omlazení.
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Foto: Eva Švehlová

Hudební klub Junior je už několik let uzavřen
z důvodu rekonstrukce komplikované problémy
s předchozím dodavatelem této stavby. Před
několika týdny město vybralo nového zhotovitele, který by měl celou rozsáhlou přestavbu
dovést do zdárného konce. Podle podmínek
smlouvy mají práce začít do konce letošního roku.
Do posledního tendru na dokončení rekonstrukce Junior klubu vstoupily dvě firmy.
S ohledem na výši nabídkové ceny zakázku získala společnost Staler za částku 5,7 milionu
korun včetně daně z přidané hodnoty. Nabídková cena vítězné firmy byla o 1,6 milionu

korun nižší než podání druhé společnosti
v pořadí. Hlavním hodnotícím kritériem při
výběru byla cena (z 80 %), druhým podstatným
hlediskem (20 %) byl termín zahájení stavby.
Podle vyjádření města se firma Staler zavázala
začít s pracemi na Junior klubu ještě v letošním
roce.
Nedokončení rekonstrukce ze strany předchozího dodavatele je předmětem zájmu právníků a záležitost bude vypořádána právní
cestou.
S Stanislav D. Břeň

ŽIVOT V PŘÍBRAMI

Nový spolek Příbramské kočky pokračuje
v péči o nalezence
Spolek Příbramské kočky vznikl po neshodách odchodem pěti členů ze Spolku pro kočku. Další tři pak přišli po oﬁciální registraci,
kterou máme od 13. září letošního roku.

Bezprizorní kočky jsou nyní v péči i spolku Příbramské
kočky.
Foto: red

Je samozřejmé, že ani po odchodu ze Spolku
pro kočku jsme nepřerušili péči o bezprizorní
kočky. Ponechali jsme si krmicí místa pro plaché kastrované kočky, které není možné nabídnout k adopci. Sledujeme jejich zdravotní stav,
protože nemocná kočka by mohla být zdrojem
infekcí a ohrožovat nejen domácí zvířata, ale
i obyvatele města. Máme osvědčení pro odchyt
bezprizorních koček a v současné době odchytáváme koťata a kočky u Kauflandu.
Spolupracujeme s veterinární klinikou Na
Zdaboři, která nám vychází velice vstříc. V nejbližších dnech nám dokonce věnuje germicidní

lampu, která je velice potřebná především
v depozitech, kde dochází k častému střídání
koček a zejména koťat, a tudíž k možnému přenosu nemocí.
V provozu máme ve svých bytech dvě depozita, v každém můžeme umístit maximálně
šest koček, což je opravdu velice málo. Byli
bychom proto velmi vděčni, kdyby nám občané města dali na tel. 725 366 555 tipy, kde by
bylo možné zřídit další depozita pro nalezené
kočky.
Je samozřejmé, že tato činnost stojí spoustu
peněz a z velké části to hradíme ze svých
finančních prostředků. Jsme velice rádi, že
nám někteří občané přispívají na náš transparentní účet 2401700760/2010. Rovněž jsme
požádali město Příbram o finanční podporu
formou dotace.
Péče o bezprizorní kočky je opravdu sisyfovskou prací. Jednu se nám podaří umístit,
a hned další přibydou. Vždy jsme však šťastni,
jestliže kočka najde domov, kde se cítí dobře
a páníčci ji mají rádi. O kočkách v naší péči se
můžete více dozvědět na našich internetových
stránkách pribramskekocky.proweb.cz nebo
na facebooku Příbramské kočky.

Zvíře není hračka:
Pozor na nevhodné dárky
Jako členka Komise životního prostředí
jsem seznámena s problematikou obou
spolků.
Václav Štefan ze spolku Příbramské
kočky mi ukázal krmicí místa v Příbrami
i na Březových Horách. Přesvědčila jsem
se, že kočky okamžitě veškeré jídlo snědly
a nezbývaly žádné zbytky, krmicí místa
byla v čistotě, nikde se nepovalovaly
odpadky. Blíží se doba vánočních svátků,
a tak bych byla velice ráda, aby si lidé rozvážili dávat dětem jako dárek živá zvířata.
Mnohdy děti až posléze zjistí, že zvířátko
není žádná hračka, ale že se o ně musí starat. A tak často skončí ubohá zvířata na
ulici… A i o tyto kočky se stará spolek Příbramské kočky.
Oběma spolkům přeji klid a pohodu
v jejich záslužné práci a radost ze zachráněných koček.
S Dagmar Vaňousová Pešková
Komise životního prostředí

S Václav Štefan
Příbramské kočky

Nemocnice získala monitory dechu
pro novorozence
Příbramská nemocnice převzala dar v podobě 20 monitorů dechu pro novorozence. Předání se osobně zúčastnila i hejtmanka
Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová.

Středočeská hejtmanka (vpravo) při návštěvě příbramské porodnice.
Foto: ONP

Nadace Křižovatka za účasti hejtmanky
Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové a lokálních sponzorů předala v polo-

vině října Oblastní nemocnici v Příbrami celkem 20 monitorů dechu. Ty jsou nyní po užívány na novorozeneckém oddělení, kde
zvyšují bezpečnost péče o nově narozené děti.
„Velký dík patří Nadaci Křižovatka, která rozšiřuje do nemocnic monitory dechu, který mám
sama doma. Je to určitě věc, která nám, maminkám, dává v noci klid,“ řekla středočeská hejtmanka.
Hodnota věnovaných monitorů činí zhruba
40 000 korun. Polovina z částky byla použita
z fondu hejtmanky, zbylé prostředky dodali
lokální sponzoři a Nadace Křižovatka ze své
sbírky. Protože se jedná o certifikované zdravotnické zařízení, smějí se podložky používat
pouze dva roky a následně se musí vyměnit za
nové. „Tyto přístroje jsou velice prospěšné
a v dnešní péči o novorozené děti se považují již

prakticky za standard,“ uvedl ředitel příbramské nemocnice Stanislav Holobrada.
Nadace Křižovatka se věnuje podpoře povědomí veřejnosti o syndromu náhlého úmrtí
kojenců a o možnostech ochrany ohrožených
dětí do jednoho roku věku. Díky dárcům
a sponzorům pomáhá vybavit české nemocnice
a porodnice monitory dechu. Zařízení hlídá
nejen zástavu dechu, ale nepravidelnosti
v dechu dítěte. V případě potíží spustí alarm,
aby přivolal pomoc dospělého, který může
včas poskytnout dítěti první pomoc. Za 24 let
své existence se nadaci podařilo vybavit novorozenecká a dětská oddělení českých nemocnic
téměř 8000 monitory dechu v celkové hodnotě asi 32 milionů korun.
S sdb
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ŽIVOT V PŘÍBRAMI

Budova bývalé obuvi v Pražské
má nájemce
Městské realitní kanceláři se podařilo pronajmout dlouho neobsazenou budovu v Pražské ulici, kde bývala prodejna obuvi. Ještě
v předvánočním období by zde měl fungovat obchodní řetězec NKD.
Záměr pronájmu budovy bývalé obuvi
v Pražské ulici město zveřejňovalo opakovaně
od poloviny roku 2018, kdy byl předchozí
nájemce na základě rozsudku povinen prostory vyklidit. Po více než roce se městu podařilo
najít nového nájemce.
Zmiňovaná budova na rohu Pražské a Pivovarské ulice je kombinací bytových a nebytových prostorů, kde je k dispozici pro podnikání
celkem 1079 m2. Tyto prostory město více než
rok nabízelo k pronájmu.
„Dobrou zprávou pro město je, že se Městské
realitní kanceláři podařilo najít nájemce. A to
celého objektu. U jedné z prohlídek jsem byla
přítomna, a byla by opravdu škoda členit prostor
pro více nájemníků,“ uvedla místostarostka
Zorka Brožíková.
Novým nájemcem objektu je německý prodejní řetězec NKD, který se zabývá prodejem
domácích potřeb a textilního zboží. V době
uzávěrky Kahanu se ladily poslední detaily
smlouvy tak, aby firma mohla v co nejkratší
době začít s prodejem. Záměrem nového
nájemce je prodejnu otevřít ještě v předvánoční době.

Budova s někdejším obchodem s obuví zela dlouho prázdnotou.

Foto: Eva Švehlová

S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

V rámci Erasmu+ připraví svatohorské
gymnázium únikovou hru
Ve čtvrtek 10. října jsme se dvěma aktivitami organizovanými na naší škole připojili k akci celoevropského významu – Erasmus
Days. Všichni zájemci se mohli seznámit s již ukončenými nebo probíhajícími projekty.

Při plnění úkolů Erasmu+.

Archivní foto: GpSH

V rámci projektového dne Erasmus Days se
studenti mohli seznámit s vybranými již
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uskutečněnými nebo probíhajícími projekty
v programu Erasmus+ na naší škole. Studentské projekty prezentovali spolužákům jejich
vrstevníci, kteří jsou do nich osobně zapojeni.
Stranou nezůstali ani vyučující – několik
z nich představilo projekt učitelských mobilit
s názvem Společně změníme školu.
Na dopolední projektové vyučování navazovala odpolední konference uspořádaná jako
závěrečný výstup zmiňovaného učitelského
projektu. Vyučující, kteří v rámci projektu
vycestovali do zahraničí na školení nebo za
účelem stínování na jinou školu, si pro všechny přítomné připravili krátké shrnující vy stoupení. Součástí konference byla také
prezentace sborníku materiálů, které vznikly
právě díky uskutečněným výjezdům.
Tato akce, stejně jako i množství projektů
podpořených z programu Erasmus+, jež se

realizovaly, probíhají nebo jsou těšně před
zahájením, svědčí o mimořádné aktivitě jak
studentů, tak i vyučujících. Například do projektu Společně změníme školu bylo zapojeno
deset z celkem 30 pedagogických pracovníků
školy. A stejné množství se zúčastní i projektu
Učitelství pro 21. století, který začal v listopadu.
Třicet žáků a pět vyučujících v následujících
letech čeká v rámci Erasmu+ „osidlování“ Marsu. Jedním z výstupů tohoto projektu má být
i vznik únikové hry.
S Jakub Konečný
Gymnázium pod Svatou Horou

ŠKOLSTVÍ

Výstava, almanach, logo:
Obchodní akademie se chystá na stovku
Spojení města Příbram a vzdělanosti je dlouhodobé a všeobecně známé. Pevnou součástí příbramského školství je obchodní
akademie alias ekonomka. Své dějiny začala psát ve druhé polovině roku 1920, v příštím roce tak oslaví 100 let své existence.
fotografie z období svého studia. „Speciálně
nás zajímají vysvědčení a maturitní tabla, přičemž nejstarší doložené z nich odměníme,“
popsala plány Marcela Blažková. Chystá se
i změna školního loga, výstava pro veřejnost,
tematické dny otevřených dveří, vydání almanachu a další akce. „Věřím, že v rámci výročí
uplatníme spolupráci s regionálními firmami,
jejichž partnerství si velmi vážím,“ podotkla
Marcela Blažková.
Někdejší učitelský ústav, dnes hlavní budova školy
v ulici Na Příkopech 104. Foto z 20. let 20. století.
Foto: archiv OA

Příbramská obchodní akademie se připravuje
na kulaté výročí. „Stoleté výročí je pro nás velkou
výzvou a radostí zároveň. Do oslav chceme zapojit i veřejnost a samozřejmě bývalé i současné
studenty a pedagogy. Jsem moc ráda, že městské
zastupitelstvo schválilo investici do školní budovy. Opravená okna a nová fasáda jsou pro nás
takovým prvním dárkem k narozeninám,“ řekla
ředitelka školy Marcela Blažková.
V rámci výročí škola oslovuje absolventy
a vyzývá je, aby nabídli k zapůjčení například
fotografie maturitních ročníků či další dobové

Od roku 1998 se koná
regionální veletrh
fiktivních firem.

DLOUHÁ A BOHATÁ HISTORIE
Škola si za dobu své existence prošla radostnějšími i těžkými časy. V roce 1944 byla stejně
jako všechny obchodní školy uzavřena. Přijímací řízení do prvních ročníků neproběhlo ani
pro školní rok 1950/51, protože ministerstvo
školství tehdy zrušilo všechny dvouleté hospodářské školy. Studium poté bylo prodlouženo
na čtyři roky, ale ve školním roce 1953/54 se
přijímání nových žáků na rok zastavilo.
Opětovný rozmach školy začal až počátkem
šedesátých let. Instituce tehdy nabízela také
večerní studium. Provedena byla rekonstrukce,
při které se zavedlo dálkové topení, budovaly se
šatny v suterénu budovy a uskutečnila se generální oprava elektrického vedení či úprava chodeb.
ZE ZÁMEČKU KE ŠVEJKOVI
V průběhu času škola neměnila jen svůj
název, obory a dobu studia, ale též budovy, ve
kterých fungovala. Učebny tak měla v Zámečku-Ernestinu, v budově zdravotnické školy
a konviktu, v budově ZŠ Jiráskovy sady nebo
na adrese Na Příkopech 105, kde nyní sídlí restaurace Švejk a městský úřad.
V roce 1993 koupila škola od města budovu
bývalého internátu čp. 90, ve které jsou dnes
učebny či školní bufet. Svůj dnešní název nese
od roku 1996, což je zároveň rok, od kdy nabízí

tříleté studium na vyšší odborné škole. Školní
rok 1996/97 byl opět poznamenán strukturální
změnou ve školství. Základní školní docházka
se prodloužila z osmi na devět let, a tak do prvního ročníku nenastoupili noví studenti, jelikož
museli absolvovat ještě devátou třídu.
Dlouhou tradici započala škola v listopadu
1998, kdy se poprvé konal regionální veletrh
fiktivních firem, na který dorazil i Miloslav
Rotport, zakladatel Centra fiktivních firem na
Vysoké škole ekonomické v Praze. V červnu
2000 uspořádala akademie soutěž v psaní na
stroji pro studenty prvních ročníků ekonomických škol, která nesla název Příbramský
permoník. Také v tomto případě vznikla nová
tradice. V roce 2001 se uskutečnila první burza
učebnic. Ve školním roce 2002/03 získala
instituce oprávnění pořádat mezinárodní
zkoušky v počítačové gramotnosti. Nejnovější
školní obor, ekonomické lyceum, byl otevřen
v roce 2004/2005. Díky němu se do školy vrátila výuka chemie, fyziky a biologie.
OSLAVA I SE ZAHRANIČNÍMI PARTNERY
V průběhu posledních let se Obchodní akademie zaměřila na mezinárodní spolupráci
s partnerskými školami. „Mnoho našich studentů vyjíždí na stáže po celé Evropě, například díky
programu Erasmus. Zároveň studenti z jiných
zemí navštěvují Příbram, chodí na praxi do místních firem a poznávají zdejší region,“ informovala ředitelka školy. Obchodní akademie proto
chce přizvat k oslavám partnery například
z Německa. „Naším cílem je představit školu
hlouběji veřejnosti a ukázat i potenciálním studentům, co umíme, co jsme dokázali a jaká je
naše nabídka. Stoleté výročí je pro to velmi dobrá
příležitost,“ dodala Marcela Blažková.
S Tomáš Vašíček

Nové Podbrdsko je na světě
I letos na podzim vychází nové číslo regionálního sborníku Podbrdsko, tentokrát už s číslem XXVI. Jeho spoluvydavateli jsou
Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Příbram, Hornické muzeum Příbram a Městské muzeum Sedlčany.
Je velmi obtížné upozornit na pouze některé články nového sborníku Podbrdsko, protože se sešlo mnoho zajímavých prací, a záleží
na vkusu každého čtenáře, která z nich ho
nejvíc zaujme.
Sborník letos otevírá studie, která se
vrací k archeologickému výzkumu náměstí
T. G. Masaryka v roce 2012. Pro milovníky
detektivek uveřejňujeme rozsáhlý článek
o vraždě, která se stala v roce 1759 v Pozdyni
u Hvožďan. Na stránkách sborníku se lze

dočíst i o rožmitálském skautingu, o příbramské rodině Krotkých, která vyráběla sodovku
a limonády. Dva články pojednávají o životě
a díle Jana Čáky, který loni zemřel.
Tématem dalších dvou statí je Vysoká škola
báňská, která kdysi sídlila v Příbrami a která
letos slaví 170 let od svého založení. Vzhledem k tomu, jak velmi se škola zapsala do
historie našeho regionu, jsme se rozhodli, že
slavnostní uvedení letošního Podbrdska spojíme s vernisáží výstavy k tomuto výročí, kte-

rá se bude konat 4. prosince 2019 ve Státním
okresním archivu Příbram.
Kdo však nechce čekat do prosince, může
se do nového čísla Podbrdska začíst už teď,
již je k dostání.
S Věra Smolová
Státní oblastní archiv v Praze
– SOkA Příbram
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Běh pro republiku připomněl politické vězně
V okolí Památníku Vojna u Příbrami se 20. října uskutečnil Běh pro republiku, a to v rámci oslav 30 let svobody. Přilákal běžce
nejen z Příbramska, ale i Ostravy, Prahy nebo až z Itálie.

Výběh dětského závodu.

Foto: Běh pro republiku

Běh jako pocta politickým vězňům. V letošním
roce se běželo pro připomenutí života Františka

Zahrádky, kterého komunisté dlouhá léta věznili.
Po událostech února 1948 se jako skaut podílel
na tisku ilegálních letáků, časopisu a převáděl
za hranice. Právě skauti z 1. oddílu Slivice se
i v letošním roce podíleli jako dobrovolníci na
organizaci, registraci běžců a vyhlášení vítězů.
Připomenout osudy politických vězňů si přišlo
více než 200 lidí, z toho 110 běžců, které neodradilo ani podzimní mlhavé počasí. V takovém
a mnohem horším museli strádat političtí vězni
mnoho roků za ostnatým drátem a těžce pracovat
na těžbě uranu. Mnozí z vězněných se často ocitli
na útěku, a museli tedy běžet, proto se každo-

ročně pořádá běh svobody a demokracie. Okruh
zavedl běžce kolem Památníku Vojna přes Žežice a Lešetice zpět k památníku. Vítězem letošního ročníku se stal Tomáš Bobek z Ostravy,
následoval ho Lukáš Vosmek a na třetím místě
dokončil běh Lukáš Pergler.
V kategorii žen obhájila loňské prvenství
Anna Perglerová, na druhém místě doběhla
Karolína Dušková a třetí místo obsadila Zdeňka
Jeníková.
S Josef Hovorka
Běh pro republiku

Výkop na Cvičně. Příbramské plácky ožívají
To, že listopad stále svědčí venkovnímu sportování, potvrdili účastníci a účastnice sportovního odpoledne na Cvičně. Po úpravě
se březohorské hřiště slavnostně otevřelo veřejnosti, a to za přispění hráčů amerického fotbalu.

Na Cvičně byla zábava.

První listopadovou sobotu bylo sice
pošmourno, ale účastníkům sportovního
odpoledne na Březových Horách to nevadilo.
Nově upravené hřiště na Cvičně zažilo svou
premiéru v podobě amerického fotbalu. Jeho

Foto: Sport 2030

nekontaktní verzi představili mladí hráči
a hráčky Bobcats Příbram.
Akce se uskutečnila v rámci kampaně Na
hřišti to žije, kterou připravila pracovní skupina starosty města nazvaná Sport 2030.

Iniciativa si klade za cíl přivést děti zpět k pohybu. A jednou z možností přirozeného pohybu
v bezpečném okolí bydliště je oživit plácky, na
kterých se dříve shlukovaly děti ze sousedství.
Donedávna zanedbané hřiště na Cvičně se za
přispění dobrovolníků a podpory města podařilo mezi takové plácky opět zařadit.
Listopadové odpoledne neprovázelo trhání
rekordů ani závodění. Cílem bylo pobavit se,
zasportovat a najít nové kamarády. Ostatně americký fotbal se tu provozoval v bezkontaktní verzi
flag, která je určena především pro všestranný
a bezpečný rozvoj pohybových dovedností dětí.
Po tomto „výkopu“ na Cvičně chce skupina
Sport 2030 pokračovat v oživování plácků za
pomoci zavedených příbramských oddílů. Dalším tipem – tentokrát už pro jaro – je hřiště
v Žežicích.
S Stanislav D. Břeň

Loňské výročí školy jsme začali slavit až letos
V loňském roce uplynulo 60 let od otevření ZŠ 28. října. Vzhledem ke stavebním úpravám, které celý školní rok probíhaly
v půdním prostoru, můžeme tuto významnou událost oslavit až letos.
V pátek 27. září proběhla první akce v rámci
těchto oslav – sportovní den. Jeho součástí byly
nejprve zábavné sportovní disciplíny pro žáky
1. stupně – hod medicinbalem, přeskoky přes
gumu, běh se lžící a míčkem, slalom s florbalovou holí a míčkem apod. Každý žák obdržel
kartičku, kam dostal razítko za splnění úkolu.
Po získání všech razítek ze šesti stanovišť získal
pamětní list a propisku s logem školy. Zvládly
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to na výbornou všechny přítomné děti. Poté
na hřišti školy probíhaly štafetové běhy jednotlivých ročníků. Z každé třídy soutěžilo
10 žáků. Nasazení běžců bylo neuvěřitelné,
diváci vytvořili skvělou atmosféru. Nejrychlejší běžci byli odměněni zlatou medailí
s logem školy. Všichni závodníci dostali
diplom. Sportovní dopoledne si žáci, učitelky
a učitelé velmi užili, děti podaly výborné výko-

ny a vzájemně se podporovaly. Další akcí u příležitosti otevření školy byl Den otevřených
dveří v sobotu 26. října, který byl určen pro
bývalé i současné žáky, rodiče, pedagogy, pracovníky školy i širokou veřejnost.
S Jiřina Bartlová
ZŠ 28. října

SPORT

Gymnazistky mistryněmi v přespoláku
V polovině října hostil Hradec Králové republikové ﬁnále v přespolním běhu. Titul mistryň republiky přivezly dívky z Gymnázia
Příbram.

Příbramské gymnazistky excelovaly.
Foto: Petr Vocílka

Družstvo dívek Gymnázia Příbram získalo
v Hradci Králové titul mistryň republiky

v přespolním běhu. Stalo se tak v národním
kole této soutěže, které proběhlo 17. října. Po
vítězství v okresním i krajském kole gymnazistky nenašly přemožitelky ani mezi největší
konkurencí.
Příbramské dívky navíc své soupeřky předběhly doslova o parník a žádnému z dalších
družstev nedaly šanci. Z šesti běžkyň se započítává pořadí prvních čtyř, které tvoří bodový součet. Vítězí tak družstvo s nejnižším
součtem. Příbramské gymnazistky dosáhly
19 bodů, druhé Gymnázium Pardubice získalo
70 bodů; do rozdílu, který dělil první a druhé
místo, se pak vešla družstva na druhém až
šestém místě.
Celý závod ovládla Veronika Novotná,
čtvrtá doběhla Bára Placatková, šestá Adéla

Steinsová a osmá Daniela Karasová. Ze šestičlenného družstva pak na 24. místě skončila
Veronika Petříková a na 47. Anežka Rozálie
Petriláková. Celkem běželo 77 účastnic.
Petr Vocílka ocenil i výkon Michaely Zlatohlávkové, která družstvu pomohla k vítězství
v okresním kole, a připomněl, že dobře si vedli
i chlapci, kteří skončili v kraji těsně druzí. Na
stejné pozici se v kraji umístilo i družstvo atletek ve středoškolském atletickém poháru,
a podtrhlo tak úspěšný atletický podzim příbramských gymnazistů.
S Josef Fryš
Gymnázium Příbram, Legionářů

Vrátit dětem chuť k pohybu
Děti se málo hýbou – svědčí o tom dlouhodobá data výzkumů, ale i každodenní zkušenost rodičů nebo učitelů. Příbram se
rozhodla, že právě těm nejmenším pomůže najít cestu k celoživotnímu pohybu. Za sebou má první malý krok, který ale může
znamenat velký skok pro nastupující generaci dětí.
do škol v příbramských vzdělávacích institucích.
Výuka tělesné výchovy na základních školách je
pro spoustu dětí mnohdy jediným časem a místem, kdy mají možnost se aspoň trochu hýbat. Ne
vždy ale probíhá tak, jak by bylo potřeba, ať už
z jakéhokoliv důvodu. Tento projekt má za cíl
pomoci učitelům na prvním stupni vybudovat
kladný vztah dětí k pohybu.

Radní Renáta Vesecká (vlevo) a místostarostka Zorka Brožíková při prezentaci projektu.

V polovině září se v Příbrami uskutečnila sportovní konference, kterou připravila pracovní skupina Sport 2030. Ta se zabývá zlepšením
podmínek pro sportování všech příbramských
obyvatel a věnuje se celkovému povědomí
o důležitosti pravidelného pohybu. Na konferenci se široká veřejnost seznámila se závažnými
fakty ohledně nedostatku pohybu našich dětí
a zdravotních následků s tím spojených.
DĚTI BEZ POHYBU CHŘADNOU TĚLESNĚ
I DUŠEVNĚ
Zdravotních komplikací spojených s tím, že se
naše děti nedostatečně hýbou, rok od roku při-

Foto: Sport 2030

bývá a stát každoročně vynakládá stovky milionů
na jejich léčbu. Nedostatek pohybu zároveň způsobuje zhoršený rozvoj kognitivních funkcí, jakými jsou paměť, řeč, tvořivost, kreativita nebo
prostorová orientace. Toto je pouze krátký výčet,
negativ je mnohem a mnohem více.
Město Příbram nechce tomuto stavu přihlížet
se založenýma rukama a s konstatováním, že
„taková je doba“, ale chce se aktivně zapojit do
možností řešení. Nechce čekat na to, jestli někdy
přijde pokyn či opatření z vyšších institucí, ale
rozhodlo se začít jednat hned.
Prvním počinem, který vedení města posvětilo
skupině Sport 2030, je zahájení projektu Trenéři

KAPACITA I ZÁJEM JSOU
Ve středu 23. října byl projekt představen
všem příbramským ředitelům a učitelům tělesné výchovy, a to dlouholetým příbramským
učitelem a trenérem Antonínem Barákem. Pro
pracovní skupinu Sport 2030 bylo velmi příjemným překvapením, že všechny školy projevily zájem o to, aby se trenéři klubů účastnili
jedné ze dvou pevných hodin tělesné výchovy
týdně. Schůzka se samotnými trenéry se uskutečnila na začátku října. Bylo důležité zjistit
možnosti a zájem klubů se do projektu zapojit.
Ne každý klub má kapacitu trenérů, kteří se
mohou této činnosti věnovat.
V tuto chvíli účast na programu potvrdili trenéři těchto sportů: gymnastika, judo, kick-box,
házená, americký fotbal, basketbal, volejbal,
hokej, atletika. Trenéři příbramských klubů
se od 1. února 2020 zúčastní v prvních ročnících jedné hodiny tělocviku týdně, a to na
základě akreditovaného programu a zkuše ností z Prahy 6. Město Příbram se tak stává
první obcí mimo Prahu, kde projekt poběží.
S pracovní skupina Sport 2030
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Mozartovo Requiem
v podání Příbramské filharmonie
Provádět Mozartovo vrcholné a autorem samým vlastně nedokončené Requiem o Dušičkách je častou tradicí v různých místech
i pro rozličné orchestry. Důvodem je jistě jednak všeobecná známost této skladby, a to i díky Formanovu ﬁlmu Amadeus,
a doufejme, že také i vysoká kvalita díla samého. Pro Příbramskou ﬁlharmonii to však bylo letos poprvé.

Koncert řídil rodák z Kalkaty Debashish Chaudhuri, který s orchestrem spolupracuje dlouhodoběji.

Příbramské filharmonii se o Dušičkách –
patrně též z výše uvedených důvodů – podařilo
nejen zaplnit, ale přímo přeplnit prostor příbramského svatojakubského chrámu. A posluchači jistě neměli důvod ke zklamání.
Atmosféra koncertu byla výtečná a ocenit je
nutné také přístup publika, které dovolilo
interpretům hrát a zpívat v relativním tichu,
což v současnosti není nikterak samozřejmé.
SPOJENÍ S NOVOU ČESKOU PÍSNÍ
Příbramská filharmonie se k provedení
Mozartova Requiem spojila s renomovaným
poloprofesionálním plzeňským smíšeným sbo-

Kvalitní kultura přežije i přes
hojně nabízený konzum
přístupnějšího hluku
s názvem populární hudba.
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rem Nová česká píseň, který doplnilo několik
málo členů příbramských pěveckých sborů.
Volba jistě více než vhodná: na rozdíl od místních dostupných souborů nabídla Nová česká
píseň poměrně kompaktní sborový zvuk,
vyznačující se slušnou souhrou v rámci jednotlivých hlasových skupin. Rovněž orchestrální těleso bylo rozšířeno o výpomoci z řad
profesionálů, mezi nimiž posluchači jistě
zahlédli pro Příbram již stálé tváře. Je však třeba zdůraznit, že Příbramská filharmonie pod
současným vedením V. Kopecké (dirigentka)
a P. Kopeckého (primarius) zažívá renesanci,
co se členské základny týče: stálých členů
orchestru mladistvého věku přibývá, výpomocí je tak třeba stále méně a méně.
Řízení koncertu bylo svěřeno zkušenému
dirigentu D. Chaudhurimu, rodáku z Kalkaty,
který s orchestrem spolupracuje dlouhodoběji.
I přes proslulost vedoucí ruky akce se bohužel
pod ní orchestru nepodařilo koncert konsolidovaně zahájit a v průběhu se vyskytovaly
některé prvky zbytečně snižující kvalitu a celkové vyznění koncertu (pozornému uchu jistě
neušly nejednotné závěry sykavek sboru,
nesouhra orchestru v oblastech pomalých
temp s rychlými pasážemi). Ne vždy byla totiž
naplněna specifická potřeba amatérského tělesa po rezolutnějším, méně liberálním taktovacím gestu. Lehce rušivě působila i dynamická

Foto: red

nevyrovnanost sólistů. Přesto však lze hodnotit celou akci jako velmi vydařenou a soubory
na jejich úrovni jako dobře připravené. Jen více
takových koncertů!
NESEMLETI „TRADICÍ“ HALLOWEENU
I přes nedostatky výše uvedené bylo příbramské (prvo-)provedení Mozartova Re quiem i pro profesionální ucho příjemným
a naději poskytujícím bodem letošního dušičkového času. Bodem, který dává tušit, že
Příbramané nemusí být nutně semleti importovanou bezobsažnou „tradicí“ Halloweenu.
Že i mezi nimi se najde skupinka osob, které
nezasouvají vážnou hudbu do šuplíku se starým harampádím. Že kvalitní kultura i přes hojně nabízený konzum přístupnějšího hluku
s názvem populární hudba, hojně poskytovaný
v obchodech i na náměstích, přežije. Za to vše
patří dík organizátorům činnosti Příbramské
filharmonie i jejím členům a podporovatelům.
A v neposlední řadě i městu Příbram, které si
je jistě vědomo, jak výjimečné je v současné
době disponovat takovým souborem, jakým
je Příbramská filharmonie, a proto její činnost
i uplatnění široce podporuje.
S Pavel Šmolík
pedagog, skladatel, dirigent, varhaník
a regenschori ve svatohorské bazilice

BRDY

Brdský Písek je výrazný díky radarové věži
Výlet na vrchol Písek je poměrně nenáročný. Kromě pěkné přírody narazíte také na veřejnosti nepřístupnou radarovou věž, která
slouží pro řízení letového provozu.

Brdský Písek s radarovou věží sloužící Řízení letového provozu ČR a složkám integrovaného záchranného systému.

Písek (dříve Písky) je poměrně výrazný
vrchol severovýchodní části Brd (691 m). Zdaleka viditelná je 30 m vysoká radarová věž
Řízení letového provozu ČR, sloužící také složkám integrovaného záchranného systému.
V horní části věže byl před časem ještě vidět
otáčející se radar staršího typu, nový je již kryt
modrou kopulí. Z ochozu věže (veřejnosti
nepřístupného) je vynikající rozhled, pro představu je na severovýchodě vidět například
Karlštejn (20 km), jihozápadně střední Brdy,
jižně pak Svatá Hora (11 km) a vrcholy Šumavy
(zhruba 90 km).
V letech 1891–1901 zde stála asi 15 m vysoká jednoduchá dřevěná rozhledna, údajně
první rozhledna v Brdech. Stavbu tehdy iniciovali členové Klubu českých turistů. Jmenovala
se Eliščina rozhledna.
Na Písek se nejsnáze můžete dostat po červené značce z rozcestí Pod Provazcem. To
najdete na vrcholu stoupání komunikace
Buková u Příbramě – Hostomice. Zde je místo
také na zaparkování vozidla. Podobně se
k Písku můžeme dostat také po červené značce
z Čenkova, tato cesta je však značně náročnější.
Z parkoviště Pod Provazcem se vydáme po
červené směrem na západ (na opačnou stranu
vede červená značka k přírodní rezervaci
Kuchyňka) ke Komorsku. Zhruba po dvou kilometrech narazíme na rozcestí, kde vlevo u ces-

ty najdeme památník, odkazující na středověkou hornickou ves Komorsko. Zde z červené
odbočíme vpravo na neznačenou asfaltovou
silničku, která obloukem vede k vrcholu Písku.
Po její levé straně se občas otevře pohled na
Jinecké Hřebeny, městys Jince, nad nimi Velký
Jeskřipec a Beranec, protější Plešivec, později
na obec Běštín, v dálce pak například Zdice.
Přímo na vrcholu je oplocený a střežený
areál Řízení letové provozu s výše zmíněnou
věží, na jejímž vrcholu pod kopulí slyšitelně
pracuje radar. Jdeme-li po cestě dále za vrchol,
tedy západním směrem, dostaneme se k dalšímu komunikačnímu stožáru.
Budeme-li touto neznačenou cestou pokračovat dále západním směrem na křižovatku

Foto: Jaroslav Hodrment

lesních cest, můžeme pak vlevo starým převážně bukovým lesem sejít k místu zvaném
Šimákovna. Zde dříve stávala chalupa naddůlního Šimáka. Ještě koncem 19. století sloužila
jako turistická chata a hostinec. V současnosti
tu stojí udržovaná chata Lesů ČR (veřejnosti
nepřístupná). Nad ní jsou ve svahu patrny rozsáhlé pozůstatky těžební činnosti.
Z Šimákovny se dostaneme zpět na obslužnou silničku, po které jsme stoupali vzhůru na
vrchol Písku, a odtud zpět ke Komorsku. Jedná
se o velmi pěkný a nenáročný výlet.

Památník odkazující na středověkou hornickou ves Komorsko.

S Jaroslav Hodrment

Foto: Jaroslav Hodrment
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Na trvalou památku naší nabyté svobody
Po vydání vytouženého privilegia o povýšení Příbrami mezi královská horní města v listopadu 1579 se Příbramští rozhodli
nadlouho uchovat svou radost z osvobození v novém zpěvníku pro zdejší literátské bratrstvo.

Zpěvník je uložen
v Hornickém muzeu Příbram.

Krista radoval znarození svého syna Jana Křtitele.
Jeho štěstí přišlo ve chvíli, kdy už se ani neopovážil
doufat, že se tohoto okamžiku vůbec dočká, stejně
jako příbramská obec musela dlouho čekat na
osvobození z područí nedobrých zástavních držitelů. Modrá písmena jsou zároveň i římskými číslicemi, které po sečtení dávají letopočet 1580.
Pod nápisem se ještě drobným písmem a rovněž
latinsky všem budoucím generacím zpěvákům
na kůru kostela svatého Jakuba připomíná, že tato
příznivá předpověď, která v sobě obsahuje věštecká slova, byla vybrána v roce osvobození Příbramských.
Uprostřed stránky nesou v tlapách dva zlatí
dvouocasí lvi, kteří mají na hlavách královskou
korunu, štít se znakem města Příbrami, v jehož
červeném poli je stylizovaný stříbrný jednolodní
kostel s věžičkou, zobrazený z boku. Kostel se do
příbramského městského znaku dostal již
v dobách předhusitských, kdy Příbram patřila církevní vrchnosti. Z výtvarného hlediska je zajímavá i pečlivě provedená kružba gotických oken
a důkladné kování a zámek kostelních dveří.
Dvě obranné věže přiléhající ke kostelu a zobrazené zpředu jsou nejběžnější městskou heraldickou figurou – město takovými zděnými věžemi
nikdy opevněno nebylo. Je to vůbec první dochované barevné provedení příbramského městského znaku, který v této podobě známe na
dochované pečeti z roku 1531.

Titulní list příbramského renesančního graduálu pro literátské bratrstvo u kostela svatého Jakuba.
Foto: Hornické muzeum Příbram

Graduál s celostránkovými ilustracemi
objednali v jedné z nejlepších iluminátorských
dílen – u Jana Kantora Starého na Novém Městě
pražském. Pořízení zpěvníku o rozměrech
37 × 53 cm, který je dnes uložen v Hornickém
muzeu Příbram, bylo velmi nákladnou investicí, na kterou se musely peníze vybrat mezi
příbramskými obyvateli, protože v obecní
pokladnici na ni nebylo dost prostředků.
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DLOUHÉ ČEKÁNÍ NA OSVOBOZENÍ
Z PODRUČÍ
Na titulní stranu nechali červenými a modrými
velkými písmeny do rámečku vyznačeného lístkovým zlatem napsat slova: DOMINUS VISITAVIT
NOS ORIENS EX ALTO, v překladu Pán vycházející
z výsosti nás navštívil (Lukáš 1,68). Je to parafráze
slov, jimiž se biblický stařec Zachariáš ve svém
chvalozpěvu jen několik měsíců před narozením

VYNIKAJÍCÍ LIDÉ PRO SPRÁVU VĚCÍ VEŘEJNÝCH
Pod městským znakem je rovněž v rámečku
z lístkového zlata citát z druhé knihy rozsáhlého díla O Boží obci, které sepsal Aurelius
Augustinus (354–430), jeden z nejvýznamnějších raně křesťanských filozofů. Ve svém
textu se odvolává na Cicerona, jehož prozíravé
tvrzení se dá stručně vyjádřit tak, že (římská)
republika stejně jako každá obec stojí na starobylých tradicích a mužích. Nebude řádně
prospívat, pokud muži, kteří spravují její záležitosti, nejsou vynikající lidé.
Po 440 letech od vzniku příbramského graduálu a po více než dvou tisíciletích, která
uplynula od dob Ciceronových, se na této pravdě změnilo pouze to, že obecní záležitosti
v současnosti mohou a mají spravovat kromě
charakterních mužů neméně vynikající ženy.
S Věra Smolová
Státní oblastní archiv v Praze
– SOkA Příbram

HISTORIE

Tvůrce sousoší na Karlově
mostě i kříže na Svaté Hoře
V tomto díle budeme pokračovat s vyprávěním o sochařích, s jejichž díly je možné se
seznámit při prohlídce svatohorského poutního místa. Tentokrát se zaměříme na
Matěje Václava Jäckela, který do českých zemí přinesl nový styl sochařství, ovlivněný
aktuálním děním v Římě.

KALENDÁRIUM
9. prosince 1949
Známý příbramský politický vězeň
František Zahrádka byl odsouzen na
20 let těžkého žaláře za pomoc emigrantům při přechodu státní hranice.

10. prosince 1889

Jäckelův kříž na Svaté Hoře.
Foto: Jan Traxler, Svatá Hora

Matěj Václav Jäckel (1655–1738) pocházel
z Horní Lužice, která byla kdysi součástí zemí
koruny České a teprve na základě Pražského
míru z roku 1630 byla postoupena Sasku. Český vliv však ještě dlouho nezanikl, České království mělo nad Lužicí patronát v oblasti
náboženské i kulturní. Srbové byli většinově
katolíci a měli s Prahou čilé zejména kulturní
i studijní styky. Lužickosrbsky se jméno našeho sochaře píše Maćij Wjacław Jakula, německy pak Mathias Wenzel Jäckel. Narodil se ve
městě Kulow, německy Wittichenau.
SVĚTLO DRAMATIZUJÍCÍ SCÉNU
Matěj Václav se vyučil pravděpodobně
u drážďanského sochaře Melchiora Barthela
a v roce 1684 natrvalo odešel do Prahy, kde si
otevřel sochařskou dílnu. Prostřednictvím svého učitele se zřejmě seznámil s aktuálními
trendy v sochařství, zejména se stylem řím-

Práci pro Svatou Horu získal
pravděpodobně na základě
dobrých referencí.

ského baroka, aniž by se snad do Itálie kdy
podíval. Nejvýznamnějším představitelem
tohoto uměleckého směru byl Gian Lorenzo
Bernini, a Jäckel pomohl uvést Berniniho
metody do českého prostředí. Berniniho styl
spočíval mj. ve schopnosti světla dramatizovat
zobrazenou scénu, ve věrném zachycení emocí
či velmi realistickém a jemném zobrazení
detailů lidského těla.
Jäckelova dílna proslula svojí početnou produkcí. Ačkoli některé plastiky z této dílny měly
jen průměrnou úroveň, sám Jäckel patřil mezi
mimořádné umělce českého baroka, který
značně ovlivnil tvorbu dvou následných generací českých sochařů. Matěj Václav Jäckel je
veřejnosti dnes znám především jako autor
výzdoby Karlova mostu v Praze, kde dodnes
stojí tři jeho sousoší. Nejstarší z nich je plastika
Svaté Anna Samotřetí z roku 1707 zpracovaná
na objednávku Rudolfa z Lisova. Druhou z nich
je kompozice Madona se sv. Dominikem
a sv. Tomášem Akvinským z roku 1708, který
si objednali pražští dominikáni a nakonec
vytvořil pro řád cisterciáků sousoší Madony se
sv. Bernardem (1709).
Jäckel se též podílel na výzdobě kostela
sv. Kajetána v Nerudově ulici, baziliky sv. Markéty v Břevnovském klášteře, hlavního oltáře
kostela sv. Františka z Assisi na Křižovnickém
náměstí a dalších pražských kostelů. Z mimopražských zakázek je třeba zmínit výzdobu
kostela sv. Víta v Dobřanech nebo mariánské
sloupy v Českém Krumlově a v Sedlci u Kutné
Hory. Jäckel měl několik dětí, z nichž syn Antonín, a také jeho zeť a učeň Ignác František
Weiss, byli též sochaři a pokračovali v jeho díle.
POTVRZENÝ AUTOR KRISTA NA KŘÍŽI
Práci pro Svatou Horu získal pravděpodobně
na základě dobrých referencí výzdoby jezuitského kostela sv. Ignáce na Novém Městě pražském, kde mimo jiné vyřezal plastiky Krista,
P. Marie a Sv. Jana Evangelisty. Novoměstský
Kristus na kříži pak vykazuje vysokou míru
podobnosti se sochou Krista na kříži, který
dodnes visí v centrální lodi svatohorského kostela. Právě pomocí vizuální podoby těchto
dvou soch se podařilo Josefu Kopečkovi
poměrně nedávno určit autorství svatohorského díla. Socha byla vytvořena krátce před
rokem 1707, neboť symbolicky uzavírala druhou etapu výstavby svatohorského areálu.
Původně byla socha umístěna proti jižnímu
vstupu, nyní je v hlavní lodi. Jäckelův kříž patří
po umělecké stránce mezi nejhodnotnější díla,
která jsou na Svaté Hoře k vidění.

Podle výkazu C. K. Báňského ředitelství
pracovalo v březohorských důlních provozech (včetně povrchu) 4417 mužů.

11. prosince 1939
V Příbrami vystoupilo Pěvecké sdružení
českých učitelek za doprovodu Příbramské filharmonie.

12. prosince 1909
Na oslavu 50 let trvání hotelu Buchar
(dnes obchod Panda) byl uspořádán slavnostní koncert a banket.

15. prosince 1929
Byl v Příbrami u sv. Jakuba slavnostně
instalován nový děkan vdp. Josef Hartman.

17. prosince 1909
Narodil se v Příbrami Josef Dražan,
hudební skladatel a dirigent.

21. prosince 1919
Sportovní klub Příbram uspořádal veřejný
výlet na sáňkovací dráhu na Dubně za
doprovodu fotoamatérského odboru téhož klubu.

21. prosince 1999
Byl otevřen první tobogan na příbramském plaveckém bazénu. Jako první jej
vyzkoušela Tereza Čapková.

27. prosince 1829
Narodil se v Petrovicích Jan Evangelista
Brzák, romantický zpracovatel příbramské historie.

30. prosince 1989
Zemřel v Praze Viktor Palivec, podbrdský
spisovatel, historik a archivář.

S Daniel Doležal
Státní okresní archiv v Praze
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NA ZÁVĚR
Adoptujte opuštěné kocourky
Nafi:
mourovaný,
bojácný, ale hodný
kocourek. Očkovaný
a čistotný.
Podrobnosti na tel.
792 303 057.
Matýsek: asi tříměsíční
bíločerný
kocourek, byl nalezen
ještě s dvěma sourozenci. Čertovina mu
kouká z očí, takže
neustále vymýšlí, jak
by své sourozence poškádlil, často však přesile
podlehne. Velmi rád se mazlí. Je očkovaný. Tel.:
725 366 555.
Aron: mazlivý a očkovaný kocourek. Asi
půl roku starý a společenský.
Tel.: 792 303 057.

Fido: černý kocourek
s uhrančivýma očima.
Podobně jako Matýsek často provokuje
ostatní sourozence
a dostane nabančeno.
Je velký mazel, rád se
chová. Je očkovaný. Tel.: 725 366 555.
Kryštof: krásný asi
pětiletý
černobílý
kocour. Za svého života již zažil hodně zlého, v předchozí rodině
byl týraný a přivazovaný ke stromu. Takže
trvá delší dobu, než si získá důvěru, a pak je vděčný
za každé pohlazení. Tel.: 725 366 555.
Martin: mourovaný
kastrovaný kocourek,
asi dvouletý, déle získává důvěru, ale pak
je skvělý společník.
Tel.: 792 303 057.

V Lazci na vás čeká
nový parťák
Psí útulek v Lazci nabízí pět psů
k adopci. Podrobnosti o adopci a další
přehled psů k osvojení najdete na webu
utulekpribram.cz.

Klárka: asi dvouroční
kříženka stafordšírského
teriéra, přátelská, trochu
dominantnější vůči ostatním psím kamarádům.
Doporučujeme ji jako jedináčka do domku se zahradou.
Vilík: čtyřletý kříženec malého vzrůstu. Tento pejsek
byl bohužel již podruhé
vrácen z adopce. Není
vhodný k dětem ani ostatním psům. Líbilo by se mu
na zahradě s domkem. Je
to hodně aktivní jedinec.

S sdb
Kamil: přibližně čtyřletý
kříženec loveckého psa,
aktivní, kontaktní pejsek
vhodný k někomu, kdo
s ním bude trávit hodně
času.

Árny: zhruba desetiletý
kříženec staforda, k lidem
přátelský, v sobotu 20. července byl nalezen uvázán
u útulku v Lazci.

Don: osmi až devítiletý
německý ovčák. Odchycen
byl 24. června na Červené.
Na krku měl polostahovací
látkový obojek. Je čipovaný, ale není zaregistrovaný
v žádné známé databázi
a ani na Městském úřadu
Příbram.

S Psí útulek Lazec

INFOSERVIS MĚSTA
PŘÍBRAM

Vážení čtenáři, přinášíme vám pranostiku na měsíc prosinec.
Tajenka ze zpravodaje č. 11/2019: Sníh na svatou Kateřinu věští vysoké obilí. Knihu vyhrává
Jiří Škoda. Blahopřejeme. Kniha je připravena v redakci k vyzvednutí.
Vyluštěnou tajenku můžete poslat e-mailem na adresu: kahan@pribram.eu. Čtenář, jehož
správně vyluštěná tajenka bude doručena jako třetí v pořadí, od nás dostane pěknou knihu.
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G jednoduchá registrace
G novinky 1x týdně e-mailem
G mimořádné události
SMS zprávou
G služba zdarma
infoservis.pribram.eu

KALENDÁŘ AKCÍ
NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA
1. 12. 15.00 Slavnostní zahájení adventu
4. a 11. 12. 17.00 Pozorování hvězd pod širou
oblohou
22. 12. 15.00 Zlatá adventní neděle
5. 1.
Tříkrálový průvod

NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 121
16. 12. 16.00 12. zasedání ZM Příbram

NÁMĚSTÍ 17. LISTOPADU
8. 12. 15.00 Bronzová adventní neděle
15. 12. 15.00 Stříbrná adventní neděle
18. 12. 16.00 Andělské Vánoce

DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽÍ
7. a 21. 12. 8.00–13.00 Farmářské trhy

AREÁL NOVÝ RYBNÍK
30. 11. 8.00–13.00 Předadvent na Nováku
6. 12. 15.30–18.30 Ledově čertovský Novák Vol.3
14. 12. 13.00–16.00 Adventní medovina na Nováku

DIVADLO A. DVOŘÁKA – VELKÁ SCÉNA
1. 12. 10.00 Vánoční show dětí ze Sportklubu
Oxygen
1. 12. 15.00 Čtyřlístek a Talisman Moci
2. 12. 19.00 Big Band hraje pro Charitu
3. 12. 19.00 Jak jsem vyhrál válku
8. 12. 17.00 Adventní koncert ZUŠ Příbram I
12. 12. 19.00 Soudné sestry
15. 12. 10.00 Vánoce v divadle
16., 17. a 18. 12. 19.00 Tříkrálové Vánoce s Ginevrou
19. 12. 16.30 Vánoční koncert ZŠ 28. října
20. 12. 19.00 Česká mše vánoční v podání
Příbramské ﬁlharmonie a příbramských sborů
22. a 23. 12. 19.00 Vánoční koncert Příbramského
Big Bandu
27. 12. 10.00 Soudné sestry
28. 12. 19.00 Soudné sestry
29. 12. 16.00 Hostina dravců
31. 12. 18.00 Habaďůra

DIVADLO A. DVOŘÁKA – MALÁ SCÉNA
4. 12.
5. 12.
16. 12.
30. 12.
31. 12.

19.00
17.00
19.00
19.00
15.00

Splašené nůžky
Mikulášská nadílka
Splašené nůžky
Nový život
Vinnetou

DIVADLO A. DVOŘÁKA – D-KLUB
6. 12. 19.00 Los Trumberos
7. 12. 19.00 Kavárna U Nulté hodiny – A. Dalas

DIVADLO A. DVOŘÁKA – ESTRÁDNÍ SÁL
6. 12. 16.00 Čerti z Rakouska
15. 12. 10.00 Vánoce v divadle
19. 12. 19.00 Honza Nedvěd s doprovodem

ZUŠ PŘÍBRAM I
3. 12. 17.00 Mikulášský koncert v Domě Natura
4. 12. 17.00 Koncert pěveckého sboru
Canzonetta v Nemocnici Příbram
18. 12. 17.00 Vánoční koncert v sále ZUŠ

SVATÁ HORA
30. 11. 14.00–18.00 Vyrobte si adventní věnec
19. 12. 16.00 Vernisáž výstavy betlémů
21. 12. 18.00 Předvánoční zpívání ve sklepení
22. 12. 10.30; 16.00 Prohlídka horní chodby
22. 12. 17.00 Přinesení betlémského světla
24. 12. 16.00 „Půlnoční“ mše s Rybovou mší
25., 26., 29. 12., 1. 1. 14.00 Zpívání u jesliček
26. 12. 17.00 Vánoční koncert Matice Svatohorské
31. 12. 22.30 Zakončení roku liturgií
5. 1. 18.00 Tříkrálový koncert
– Vepřekův smíšený sbor

KINO PŘÍBRAM
1. 12.
1. 12.
3. 12.
4. 12.
5. 12.
6. 12.
6. 12.
7. 12.
7. 12.
7. 12.
8. 12.
8. 12.
10. 12.
10. 12.
11. 12.
12. 12.
13. 12.
13. 12.
14. 12.
14. 12.
14. 12.
15. 12.

17. 12.
17. 12.
18. 12.
19. 12.
20. 12.
20. 12.
21. 12.
21. 12.
21. 12.
22. 12.
22. 12.
23. 12.
23. 12.
27. 12.
27. 12.
27. 12.
28. 12.
28. 12.
28. 12.
29. 12.
29. 12.
30. 12.
30. 12.
30. 12.

16.00
19.00
16.00
19.00
19.00
17.00
20.00
14.00
17.00
20.00
14.00
17.00
16.00
19.00
19.00
17.00
17.00
20.00
14.00
17.00
20.00
10.30
12.30
14.30
16.30
16.00
19.00
19.00
19.00
17.00
20.00
14.00
17.00
20.00
14.00
17.00
16.00
19.00
14.00
17.00
20.00
14.00
17.00
20.00
14.00
17.00
14.00
17.00
20.00

Zloba: Královna všeho zlého – 3D
Vlastníci
Koncert Ginevry – pro klienty ČSOB
Ženská na vrcholu
Jumanji: Další level
Pat a Mat: Kutilské trampoty
Špindl 2
Pat a Mat: Kutilské trampoty
Jumanji: Další level – 3D
Špindl 2
Ledové království 2
Poslední aristokratka
Staříci
Špindl 2
Bitva u Midway
Zloba: Královna všeho zlého
Jumanji: Další level – 3D
Černé Vánoce
Sněžná mela
Jumanji: Další level
Špindl 2
Vánoce v divadle:
Ovečka Shaun ve ﬁlmu: Farmagedon
Čertoviny
Ovečka Shaun ve ﬁlmu: Farmagedon
Čertoviny
Pražské orgie
Poslední aristokratka
Last Christmas
Star Wars: Vzestup Skywalkera
Ledové království 2 – 3D
Cats
Trollové a kouzelný les
Vlastníci
Star Wars: Vzestup Skywalkera – 3D
Ledové království 2
Star Wars: Vzestup Skywalkera
Jumanji: Další level
Star Wars: Vzestup Skywalkera – 3D
Jak vycvičit draka 3 – 3D
Alita: Bojový Anděl – 3D
Star Wars: Vzestup Skywalkera
Toy Story 4: Příběh hraček – 3D
Spider-Man: Daleko od domova – 3D
Špindl 2
Lví král – 3D
Avengers: Endgame – 3D
Pokémon: Detektiv Pikachu – 3D
Captain Marvel – 3D
Šťastný nový rok

DŮL MARIE
29. 11.–6. 12. Hornický Mikuláš

KNIHOVNA JANA DRDY
1. 12. 13.00–16.00 Den pro dětskou knihu
2. 12. 14.00 Klub HP: Předvánoční setkání.
3. 12. 18.00 Rodina počká. Jak se žije rodinám po
uvěznění blízkého? Beseda kaplanky
Věznice Příbram
9. 12. 16.30 Setkání genealogů
10. 12. 17.00 Dějiny umění: Picasso.
Přednáška Jany Froňkové
11. 12. 13.00–17.00 Adventní odpoledne v knihovně
12. 12. 17.00 Společné podvečerní čtení rodičů,
prarodičů a dětí. Vánoce pro kočku
17. 12. 8.30 a 10.00 BookStart. Chumelení
19. 12. 8.30 Brain&Breakfast
19. 12. 16.00 Vánoční hvězdička. Hudební loutková
pohádka. Nána divadélko a Milena Jelínková

SBOR MISTRA JAKOUBKA ZE STŘÍBRA
1. 12. 9.00 Bohoslužba a koncert sboru Canta
Vera pod vedením Veroniky Skaličkové
13. 12. 16.00 Koncert sboru Krásky
15. 12. 9.00 Bohoslužba a koncert sboru Bacha baby
26. 12. 17.00 Tradiční vánoční koncert Komorního
pěveckého sboru Mistra Jakoubka ze
Stříbra pod vedením Hany Tonzarové

SENIOR POINT PŘÍBRAM, ŽEŽICKÁ 193
4. 12. Přednáška s promítáním o hradech,
městech ČR
11. 12. Vánoční posezení s výrobou vánočních
dekorací
11. 12. Posezení seniorů s tancem
Další akce: výlety na Karlštejn a do Prahy

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM
30. 11. Adventní koncert sborů Arytmie Praha
a Gambale
9. 12.–20. 12. Vánoce v hornickém domku
9. 12.–20. 12. Štědrovečerní šichta v Prokop. štole

GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
3. 12. 18.00 Írán není arabská země – přednáška
Vladimíra Váchala
6. 12. 17.00 Zahájení výstavy betlémů

SOKOLOVNA
7. a 13. 12. Maturitní ples SZŠ
14. 12. Vánoční pohár – sportovní gymnastika
(děvčata)

ZIMNÍ STADION
7. 12. HC Příbram – HC Tábor
14. 12. HC Příbram – China Golden Dragon

FOTBAL: STADION NA LITAVCE
30. 11. 1. FK Příbram – AC Sparta Praha
14. 12. 1. FK Příbram – 1. FC Slovácko

VOLEJBAL: SPORTOVNÍ HALA
30. 11. Euro Sitex Příbram – VK ČEZ Karlovarsko
15. 12. Euro Sitex Příbram – Volejbal Brno
28. 12. Euro Sitex Příbram – VK Jihostroj České
Budějovice

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
30. 11.
3. 12.
7. 12.
11. 12.
11. 12.

9.00–12.00
9.00–16.30
10.00–12.00
9.00–18.00
8.00–11.00

11.
8.
11.
11.
14.
18.
25.

13.00–16.00
13.00–16.00
9.00–12.00
9.00–12.00
15.30–17.00
8.00–12.00
9.00–12.00

12.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

SOŠ a SOU Dubno
SZŠ a VOŠ Příbram
SPŠ a VOŠ Příbram
Gymnázium pod Svatou Horou
Gymnázium Příbram
(v 17.00 informace pro rodiče)
ISŠ HPOS Příbram
ISŠ HPOS Příbram
SOŠ a SOU Dubno
Gymnázium pod Svatou Horou
SPŠ a VOŠ Příbram
Gymnázium Příbram
OA a VOŠ Příbram

Výstavy:
GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
Stálá expozice Fotograf František Drtikol – život a dílo
příbramského rodáka
Adolf Born Graﬁka (15. 11.–5. 1.)
Příbramské betlémy (7. 12.–5. 1.)

SVATÁ HORA

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Výstava betlémů v Mníšecké kapli (20. 12.–5. 1.)
Ještě jsme ve válce – putovní výstava v Plzeňské kapli
40 let od požáru Svaté Hory

1. 12. 16.00 Vánoční hra – loutková pohádka
3. 12. 15.00–16.30 Mikulášská dílnička
21. 12. 9.30–11.30 Vánoční dílnička

170 let Vysoké školy báňské (5. 12.–31. 3.)

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV PŘÍBRAM
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inzerce

Limitovaná nabídka
do 31. 12. 2019

Otevřete
Otevřete si běžný účet s bonusem

300 Kč
/ Účet zcela zdarma a bez podmínek
/ Výběry z bankomatů všech bank v ČR zd
zdar
Navštivte nás na nové pobočce v Příbrami
Střřelecká
e
28, u Vác
á
áclavského náměstí
Po – Pá: 9. 00 – 17.00
če
Přijďte na pobočku v Příbrami do 31. 12. 2019 a otevřete si běžný účet.
Bonus 300 Kč získává každý, kdo do 2 kalendářních měsíců od otevře
účtu provede alespoň 3 platby kartou.

www.equabank.cz

