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Vaše budoucnost
je ve strojírenství
Wheelabrator je přední světový výrobce
zařízení pro úpravu povrchu tryskáním
a dodavatel náhradních dílů a servisu.
Jeho evropské výrobní a distribuční
centrum sídlí v Příbrami.
Volná místa zde: www.wheelabrator.jobs.cz
Wheelabrator Czech s.r.o., Za Balonkou 269, 261 01 Příbram I
T: +420 318 479 111, E: info.pribram@noricangroup.com

www.wheelabratorgroup.com
www.facebook.com/wheelabrator.pribram

Ryze česká, rodinná, realitní kancelář 29 let v Příbrami
Svěřte nám i Vy klíče od Vaší nemovitosti a my Vám ji dobře prodáme!
Zavolejte, přijedeme…

Tradice – Jistota – Korektnost
Dlouhá 90, Příbram III,
druhý dům pod Svatohorskými schody (vchod do dvora)
www.realitypintner.cz, info@realitypintner.cz, tel. +420 318 630 850, 602 607 982
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O (NE)NAPLNĚNÝCH OČEKÁVÁNÍCH

O

d první třídy až do svých dvaatřiceti let jsem měl přelom
června a července zafixovaný
jako dobu začínajících prázdnin. Bylo
tomu tak, neb jsem z role žáka a studenta přešel plynule do povolání učitele. Konec června nebo spíše začátek
července byl vytouženou metou, za
kterou čeká dvouměsíční pohoda, léto,
koupání a legrace. I když potom ty učitelské prázdniny nebyly tak idylické
jako ty žákovské, přesto skýtaly změnu
režimu a celkový pokles stresu. Pár let
už ve školství nepůsobím, přesto má
pro mne tento čas na prahu léta zvláštní kouzlo.
Letos je všechno obzvláště jiné.
Nahradil jsem pana starostu Jindřicha
Vařeku v jeho úřadě a vzal na sebe břímě odpovědnosti za naše „Městečko na
dlani“. I když se v oblasti samosprávy
už chvilku pohybuji, s mnoha věcmi se
setkávám poprvé. Některá radniční
překvapení jsou milá, a některá zase
nepěkná. Protože prostor vymezený
pro úvodník není neomezený, nebudu
zacházet do přílišných detailů. Jako asi
u všeho v životě záleží na tom, jaká
byla vaše původní očekávání. Od nich
se pak odvíjí vše ostatní.
Co se vlastně očekává od nového starosty? Někdo chce, aby byl jiný než ten
předchozí. Někdo si přeje, aby byl stejný. Někdo by si dokonce přál být sám
starostou. Jsou i tací, kteří si nepřejí
nic, neboť je jim vcelku jedno, kdo na
radnici sedí. Asi nebude v mé moci
naplnit očekávání všech. Jsem v něčem
stejný jako Jindřich Vařeka, a v mnoha
věcech odlišný. Nevyhovím ani těm,
kterým je radniční cvrkot lhostejný,
protože hodlám být veřejně činný,
a tak nějak „viditelný“. To, oč se budu
opravdu snažit, je, abych byl pro město
dobrým starostou, za kterým zůstává
konkrétní práce. Chci být otevřený
směrem k občanům a k jejich názorům.
Nikdy neodmítnu konstruktivní a slušný dialog. Moc dobře si uvědomuji, že
nejsem tím, kdo se ve volbách umístil
na prvním místě a koho část občanů
volila jako potenciálního starostu. O to
větší je můj úkol.
Přeji vám, milí Příbramané, ať jsou
všechna vaše očekávání naplněna
k plné spokojenosti. Užívejte léto plné
slunce na obloze – a pokud možno –
i v duši!
S Jan Konvalinka
starosta města Příbram
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KRÁTCE
Alku řídí
Lenka Mottlová
Společnost Alka ukončila výběrové řízení
na ředitele společnosti, které bylo vyhlášené
19. března. Do výběrového řízení se přihlásilo 18 uchazečů. Výběr probíhal ve třech
kolech a pohovorů se účastnila také dozorčí rada organizace. Na základě posouzení
všech uchazečů správní i dozorčí radou a na
základě konzultací se zakladateli společnosti a odborníky na neziskový sektor i na
sociální služby byla nakonec vybrána Lenka
Mottlová, která má mnohaleté zkušenosti
s řízením a rozvojem sociálních služeb
pro cílovou skupinu osob se zdravotním
postižením. Na začátku července byla jmenována do funkce. Ve středu 18. září od
10.00 do 17.00 pořádá Alka den otevřených
dveří. Budete mít možnost se seznámit
s novým vedením společnosti, se zaměstnanci a klienty.

Minigranty podpoří biodiverzitu
nebo mladé rybáře
Podvanácté poskytla společnost 1. SčV svým zaměstnancům možnost účastnit se projektu
Minigranty a získat tak finanční podporu na veřejně prospěšný projekt, který realizuje ve svém
volném čase. V letošním roce uspělo celkem sedm žadatelů a bylo mezi ně rozděleno 225 000
korun. Oblasti, pro které zaměstnanci pomoc žádají, jsou velmi různorodé. Jedná se o volnočasové
aktivity dětí a mládeže, pomoc handicapovaným či podpora biodiverzity a ochrana životního
prostředí. Finanční příspěvek získal například projekt na podporu chovu Českého čmeláka,
který bude vysazen v obci Bohutín, nové vybavení si pořídí mladí členové rybářského kroužku
v Sedlčanech, Minigranty pomohou i dvěma rodinám s dětmi postiženými mozkovou obrnou.

Kraj nabízí zálohu na předfinancování
výměny kotlů
Majitelé rodinných domů mohou od 3. června 2019 podávat žádosti o tzv. kotlíkovou dotaci.
Aby Středočeský kraj vyšel maximálně vstříc občanům příbramského regionu, kteří by mohli
mít finanční problémy s předfinancováním výměny tepelného zdroje, umožní žadatelům ve
věkových kategoriích 18–30 let a 65 let a více (popřípadě osobám zdravotně postiženým bez
ohledu na věk) získat na realizaci akce zálohu. Hejtmanství se podle svého vyjádření snaží možností zálohových plateb těmto skupinám občanů usnadnit výměnu kotle, ke které stejně bude
muset brzy dojít. Přesné pokyny, jak žádat o zálohovou platbu, jsou uvedeny na webových stránkách kraje v sekci kotlíkových dotací. V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na pracovníky
krajského úřadu buď prostřednictvím bezplatného telefonního čísla 800 440 430 nebo na
e-mail kotliky@kr-s.cz.

ORL zkráceně
Prázdninový provoz ORL ambulance v areálu I příbramské nemocnice je zkrácen. V červenci a v srpnu bude otevřena jen v úterý a ve
čtvrtek, vždy od 8.00 do 16.30. Informovalo
o tom vedení nemocnice.

Ponořte se
do digitálního světa
Knihovna Jana Drdy pořádá cyklus kurzů
nazvaný Základy práce s počítačem pro dospělé třetího věku. Seznámíte se s používáním
počítače a internetu a objevíte, jak praktická
a zábavná mohou být tato média. Kurzy se
konají ve středu 9. a 23. října a 6. a 20. listopadu 2019 (vždy od 16.00) ve Společenském sále Knihovny Jana Drdy na náměstí
T. G. Masaryka. Účastnický poplatek činí
50 korun. Podrobnější informace získáte na
e-mailu kurzpcdotazy@seznam.cz nebo telefonu 775 919 233.

Poděkování
Galerie představuje dílo výrazných
uměleckých osobností
V příbramské Galerii Františka Drtikola můžete do 28. července navštívit výstavu Ján Chvalník
– S úctou k tradicím. Výstava autorových řezbářských prací je věnována jeho životnímu jubileu.
Je také ohlédnutím za mnoha dalšími aktivitami Jána Chvalníka. V roce 1991 založil spolek
Příbramští betlemáři a pečuje o rozšiřování sbírky historických i současných betlémů. Tradiční
regionální tvorbu představil dosud na 170 výstavách doma i v zahraničí. V rámci cyklu Výtvarníci
Příbramska galerie představuje také současnou tvorbu Ivana Bukovského, který žije nedaleko
Příbrami a nedávno oslavil sedmdesátiny. Galerie je otevřena denně kromě pondělí od 9.00
do 17.00.
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Touto cestou chci poděkovat vedení
a personálu Domova seniorů CSZS města
Příbram za milé přání a květiny k mým
95. narozeninám. Zvláštní poděkování
patří starostovi Janu Konvalinkovi, který
mě navštívil a popřál mi do dalších let vše
krásné. Děkuji mu z celého srdce za jeho
nečekanou návštěvu, květiny i dar.
S Marie Turková
obyvatelka Domova seniorů CSZS Příbram

KRÁTCE
První jógový festival
v Příbrami
Příbram bude hostit 1. jógový festival.
Účastníci se mohou těšit na jógu, živou hudbu,
zdravé občerstvení, jógové oblečení, ale
především na pozitivní energii. Na programu
je například ranní jóga se Zuzanou Knolovou,
Čakra jóga s Irenou Hečlovou nebo Jin Jóga
s Dášou Gebauer. Power jógu bude lektorovat
Marcela Altová. Odpolední program sestává
z Vinyasa flow jógy (Katarina Mikulandová),
jógy s meditací (Alena Vejříková), jógy za
doprovodu živé hudby (Olga Uková), Hatha
jógy (Michal Rauer) či jóga terapie (Zuzana
Slabová).

Kdo byl nejlepší
v hledání Kontíků

Napiš pro mě… Letos podesáté
Podesáté proběhl na ZŠ Školní v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti projekt Napiš pro
mě… Soutěž prošla mnohými proměnami, ale hlavní myšlenka – vést děti k tvůrčímu psaní a rozvoji fantazie – zůstává stejná. Letošní ročník byl rozdělen na dvě samostatné části. V jedné z nich
žáci druhého stupně psali pohádky pro nejmenší školáky, v druhé části vznikala vyprávění na
nedávné téma 100. výročí založení naší republiky. V rámci výtvarné části žáci vytvořili doprovodné ilustrace k psaným textům. Díky podpoře rodičů a grantu města mohly být vítězné práce
publikovány v knize Pohádky do kapsy a ve speciálním vydání školních novin. K Napiš pro mě…
patří i doprovodný program při vyhlašování výsledků soutěže, kde žáci prezentují své dovednosti
i v ostatních oblastech kultury. Svým divadelním a hudebním vystoupením připomněli blížící
se 200. výročí narození nejznámější české sběratelky a spisovatelky Boženy Němcové, sbor
Jásan hudebně zmapoval vývoj naší země od 1. republiky. Hostem letošního ročníku byl herec
Pavel Nový.

Červnovou hru Hledání Kontíků pořádalo
Město Příbram společně s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM. Smyslem bylo
motivovat občany k třídění odpadů do barevných kontejnerů netradiční formou. Do Hledání
Kontíků se aktivně zapojilo přes pět set obyvatel
Příbrami od nejmladších až po dříve narozené.
Ti za vyplněné hrací karty získali na městském
úřadě nebo v infocentru odměny vyrobené z příměsí recyklovaných surovin. Největší zájem byl
o termohrnky, úspěch sklidily také tašky z recyklovaných plastů a psací sada s příměsí recyklovaného papíru. Po slosování všech
doručených karet předali pořadatelé také hlavní
cenu, designový koš na třídění odpadů. Získali
jej Lada Řanková, Václav Trinkl, Jana Malá,
Bohuslav Hájek, Anna Bernášková, Helena
Antonová, Leona Hrubá, Štěpánka Sýkorová,
Alena Náprstková a Jan Martinovský.

inzerce

inzerce
1/6 v
Zpívání při kytaře a harmonice
načíná druhou stovku
Jednou měsíčně se nejen členové příbramské organizace Senior ČR
(dříve Svaz důchodců) scházejí na akci Zpívání při kytaře a harmonice.
V úterý 14. května se toto zpívání, které pěknou řádku let organizuje
Miroslav Pitrák, konalo již posté.
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KRÁTCE
Soutěž
v čepování piva
vyhrála
příbramská
studentka
Dne 7. května se zástupci Integrované střední školy Příbram zúčastnili odborné soutěže
v čepování piva Junior Beer Competition
Žatecký Cup 2019, která se konala v prostorách restaurace a pivovaru U Orloje v centru
Žatce. Školu reprezentovali žákyně Nikola
Dolanská a Veronika Bergová ze třídy HT3,
dále také Petr Kaiser ze třídy PO1B. Žáci absolvovali několik odborných disciplín: např. znalostní test, odborné čepování a servis piva,
následně odpovídali na doplňující otázky hodnoticí komise porotců složené ze členů České
barmanské asociace. Velký úspěch zaznamenala reprezentantka Nikola Dolanská, která se
umístila na prvním místě a zopakovala tak svůj
úspěch z loňského roku.

Příbram nabízí prostory k podnikání

Město oznámilo záměr pronajmout prostor
v přízemí budovy č. p. 48, Příbram VIII, která je
součástí pozemku (zastavěné plochy a nádvoří)
p. č. 4239/10 v k. ú. Příbram.
Bližší informace případně podá oddělení správy majetku Odboru správy majetku Městského
úřadu Příbram, tel.: 318 402 568.
Prostor k podnikání č.
701 v Příbrami I, Pražská
129, výměra 89,00 m2,
minimální výše požadovaného nájemného
je 2500 Kč/m2/rok

Prostor k podnikání č. 701 v Příbrami I, Špitálská 18, výměra 232,08 m2, minimální výše požadovaného nájemného je 900 Kč/m2/rok

Prostor k podnikání č. 701 v Příbrami I, Pivovarská 132, výměra 1088,00 m2, minimální výše
požadovaného nájemného je 1000 Kč/m2/rok

Prostor k podnikání č. 702 v Příbrami VIII,
Čechovská 114, výměra 148,70 m2, minimální výše požadovaného nájemného je
900 Kč/m2/rok

Prostor k podnikání č. 702 v Příbrami VIII,
Čechovská 112, výměra 153,10 m2, minimální výše požadovaného nájemného je
900 Kč/m2/rok

Podrobnější informace: Gabriela Bernášková
Městská realitní kancelář
Tel.: 318 498 291
E-mail: gabriela.bernaskova@pribram.eu
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Vysokochlumecký
skanzen ožije
Dnem řemesel
Areál Skanzenu ve Vysokém Chlumci ožije
v sobotu 27. července více než dvěma desítkami
řemesel spjatých s venkovským hospodářstvím
a lidovým stavitelstvím. Z řemesel, která se
uplatnila i při stavbě tohoto skanzenu, bude
k vidění práce tesaře, kováře, kamnáře a příprava hliněných omítek. V provozu bude také mlýn
z Radešic. Dále se můžete těšit na tradiční
venkovské řemeslníky, např. na hrnčíře, košíkáře, bednáře, provazníka, řezbáře, včelaře,
přadlenu i soustružníka opracovávajícího dřevo
na archaickém pružinovém soustruhu. Bude se
péct chleba i medové perníky. Novinkou letošního Dne řemesel bude předvádění výroby
štípaných šindelů na pokrývání střech venkovských usedlostí. Pořádá Hornické muzeum
Příbram ve spolupráci s Městysem Vysoký Chlumec a Provaznickým muzeem v Deštné.

Další automaty
na karty
U čtyřech ze šesti nových parkovacích automatů je od června možné platit prostřednictvím
platebních karet. Jedná se o automaty: Zámeček, Švejk (modrá zóna), Fibichova, park (zelená zóna), Fibichova, křižovatka (zelená zóna)
a Na Hvězdičce (modrá zóna).

KRÁTCE

Plaťte parkovné pomocí aplikace.
Je to rychlejší a pohodlnější
Většina měst přistupuje ke zpoplatnění parkování, a tudíž k instalaci parkovacích automatů. Automaty nabízejí řadu
možností, jak parkovné uhradit. Nejžádanějšími jsou bezhotovostní platby, ke kterým můžeme využít aplikace v chytrých
telefonech.

Na bezhotovostních platbách za parkování spolupracuje město Příbram s firmou
MPLA a využívá její jednoduchou aplikaci
do mobilního telefonu. V průběhu pár vteřin
je možné uhradit parkovné, aniž bychom

museli chodit k samotnému parkomatu. Parkovné lze platit cestou od automobilu do
práce nebo je možné jej prodloužit na dálku
– z kanceláře, domova, obchodu či restaurace.

S red

S Aktuality zpracoval: Stanislav D. Břeň

Na cyklistické dopravě je co zlepšovat,
vyplývá z ankety

inzerce

Příbram zjišťovala, co by se mělo zlepšit v oblasti cyklistické dopravy. Ankety se zúčastnilo
498 respondentů, z toho 269 mužů a 229 žen. Nadpoloviční podíl odpovědí byl ve věkové kategorii
36–50 let. Nejvíce účastníků ankety (77 %) využívá kolo pro sport a rekreační účely. V anketě bylo
možné školním známkováním ohodnotit podmínky pro cyklistiku v Příbrami. Nejvíce respondentů
zvolilo známku 3 (43 %) a 4 (40 %). Dále dotázaní vybrali ze seznamu opatření, která by chtěli
v Příbrami realizovat. Nejčastěji se objevoval požadavek na lepší propojení Příbrami s okolními
obcemi, hustší síť cyklostezek, lepší napojení na důležité cyklotrasy a jízdní pruhy pro cyklisty na
okraji vozovky. Zatímco mezi ženami se mírně častěji objevoval požadavek na více cyklostezek,
vedení stezek vedle chodců na chodníku a vyhrazené jízdní pruhy, muži častěji stáli o cyklopiktokoridory a možnost jízdy oběma směry v jednosměrkách. Více než 84 % respondentů uvedlo, že
kdyby byla jimi navrhovaná opatření realizována, používali by bicykl více než doposud, případně
by na kole začali jezdit.
Propojení Příbrami a obcí cyklostezkami

„Aplikace MPLA je využitelná nejen v Příbrami, ale také v Praze a dalších českých městech. Výhodu vidím v tom, že po instalaci
aplikace a prvním zadání registrační značky
a spárování s platební kartou, již nemusíte
při platbách zadávat žádné údaje. Bezhotovostní platba je poté provedena během pár
vteřin. Při používání aplikace MPLA máte
vlastně parkovací automat přímo v mobilu,“
řekl místostarosta Martin Buršík.
Platbou prostřednictvím mobilní aplikace si
ušetříme cestu k parkomatu, umisťování lístečku za čelní sklo, v případě potřeby prodloužení
parkovného další cestu k vozu. Další nespornou
výhodou je to, že nemusíte mít přesně napočítané drobné na platbu parkovného.
Parkovné je i v případech placení prostřednictvím mobilních aplikací kontrolováno.
Pokud za čelním sklem automobilu není umístěn parkovací lístek, zadají strážníci MP do aplikace registrační značku a ihned vědí, zda je
parkovné zaplaceno.

Město Příbram
oznamuje záměr

pronajmout budovu
č.p. 7 v Žežicích,
včetně pozemku.
Jedná se o objekt bývalé
restaurace „U Chudáčka“.
Zastavěná plocha objektu
činí 284 m2.

61,8 %

Hustší síť cyklostezek

51,4 %

Lepší napojení na důležité cyklotrasy

44,4 %

Jízdní pruhy pro cyklisty na okraji vozovky

43,0 %

Cyklistické stezky vedle chodců na chodníku

35,9 %

Dílčí zlepšení

28,5 %

Možnost pro cyklisty projíždět jednosměrku oběma směry

22,9 %

Cyklopiktokoridory

22,3 %

Lepší informační a orientační systém pro cyklisty

18,9 %

Možnost bezpečného zaparkování kola

17,9 %

Systém sdílení nebo půjčování kol

10,6 %

Bližší informace podá
Odbor správy majetku
MěÚ Příbram,
tel: +420 318 402 521
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ROZHOVOR

Restaurace na Nováku i Junáč
nás stály mnoho cti
Jan Konvalinka skočil do příbramské politiky rovnýma nohama. Na začátku října 2018 byl poprvé zvolen příbramským
zastupitelem, o pár týdnů později radním a místostarostou města a letos v květnu starostou. Pověstných sto dní hájení se jej
netýkalo a netýká v žádné ze zmiňovaných pozic. „Hozen do vody snažím se plavat tak, abych neutonul,“ říká napůl žertem
a napůl vážně příbramský starosta.

Jan Konvalinka je starostou Příbrami od letošního května.

VE FUNKCI STAROSTY JSTE SE JIŽ ÚČASTNIL
DESÍTEK JEDNÁNÍ, SETKAL SE STOVKAMI LIDÍ
A ABSOLVOVAL I ZAHRANIČNÍ CESTU
DO HOORNU. CO VÁS VE STADIU
„ZAPRACOVÁVÁNÍ“ NEJVÍCE PŘEKVAPILO –
POZITIVNĚ I NEGATIVNĚ?
Jednání se odehraje i několik desítek týdně.
Do toho velice obsáhlá korespondence. Potkávám tolik nových lidí, kolik jsem doposud
za svůj život neměl možnost poznat. Na nějaké
zapracovávání není moc času. Hozen do vody
snažím se plavat tak, abych neutonul. Hlavu
snad už nad hladinou udržím. Co mě obecně
mile překvapuje, je kvalita práce městských
úředníků, a to na všech úrovních. Dokud jsem
na úřad koukal zvenčí, měl jsem takový ten
stereotypní názor, že práce úředníka je nikdy

Čekalíkovský rybník bude
klidnou, tichou a relaxační
zónu – tak trochu protiklad
k Nováku.
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Foto: město Příbram

nekončící pohoda a občasná zábava ve formě
šikany občanů. A ono to tak opravdu není. Ti
lidé se skutečně nenudí. Množství agendy
narůstá, požadavky se stupňují, a lidské možnosti jsou stále stejné. Občas se něco nepovede, ale paušálně vzato funguje náš úřad dobře.
Další věc, která mne těší, je fakt, že dokážeme
v rámci rady města fungovat jako tým. Bez
stranického zatížení, bez honby za politickými
body. To je něco, co ne vždy bylo samozřejmostí.
A TA NEGATIVA?
Negativních překvapení je také dost. Nechci
zatěžovat čtenáře nějakým fňukáním, proto
se nebudu babrat v jednotlivostech. Jediné,
co snad stojí za zmínku, je zloba a zášť kypící
hlavně na sociálních sítích. Lidé mnohdy
v nevědomosti napíší takové věci, na které by
v běžném hovoru neměli odvahu. A to pak člověka mrzí. Je to ale jaksi celosvětový fenomén.
„Hejtuje“ se všude, tak v Příbrami také. Nejvyšší čas si na to zvyknout.
PROHLÁSIL JSTE, ŽE CHCETE POKRAČOVAT
VE STEJNÉM TRENDU, JAK BYLA RADNICE
VEDENA BĚHEM MINULÝCH LET. MÁTE SVÉ
NOVÉ CÍLE, KTERÉ BYSTE CHTĚL PROSADIT?
V minulém volebním období se toho hodně
udělalo. Mnoho věcí se rozpracovalo a čeká na
dokončení. Naším úkolem je tyto věci finalizovat a další nové rozjet. Pohled do tabulek

investičního výhledu na příští roky nás vybízí
k bedlivému zvažování priorit. Nechceme, aby
město stagnovalo v rozvoji, ale zároveň
nechceme podstupovat ekonomickou tenzi,
kdy bychom byli nuceni omezovat výdaje na
služby občanům či opravy. Ohromným úkolem
je dotažení rekonstrukce akvaparku. Máme za
sebou stovky hodin jednání, která postupně
spějí k finálnímu rozhodnutí. Stejně jako mnozí lidé i já mám někdy pocit, že se jedná až příliš, a že už by se mělo začít konat. Na druhou
stranu chápu, že se jedná o největší investiční
akci v novodobé historii města, a proto není
vhodné jednat zbrkle.
Mě osobně asi nejvíce trápí stav kulturního
domu. Nepřestanu v dobrém slova smyslu
lobbovat za to, aby se do budovy pravidelně
investovalo, aby byla ve stavu důstojném
a úměrném kvalitě kultury, která se v ní
vytváří.
Dalším z mých cílů je zkapacitnění domova
seniorů o nových dvacet lůžek. Aktuálně
máme převis více než 240 žádostí, ze kterých
ročně uspokojíme tak 10 %. To je zoufale málo.
Čtvrtou, avšak nikoliv poslední z priorit je
parkování ve městě. Společně se zaváděním
zón budujeme další parkovací místa tak, abychom rezidentům vždy zajistili možnost parkování. Moc dobře si uvědomujeme, že nelze
něco „od stolu“ nařídit, aniž by existoval technický způsob řešení. I když není optimalizace
parkování populárním krokem, nevyhneme
se jí. Bohužel už nejsme v době, kdy je bezplatné parkování jakýmsi nepsaným právem
každého majitele vozidla.

Svýma očima: Příbramský
starosta o Janu Konvalinkovi
Mám rád svoji rodinu a své přátele. Na
koníčky a záliby nemám příliš času. Když
nepracuji, snažím se maximálně věnovat
našemu tříletému synovi. Tak nějak si
nedovedu představit, že bych ho obral
o lumpárny s tátou. Nechci jednoho dne
zjistit, že vyrostl, a já u toho nebyl. Tahle
vize se složitě kloubí se starostováním, ale
zatím to jde. Tak to snad vydrží. Co mám
opravdu rád, je cestování. Když je příležitost, vyrážíme po výletech. Naše země je
krásná a prakticky na každém rohu nabízí
něco zajímavého ke koukání. Co vyloženě
nemám rád, je lidská podlost a pokrytectví.
Dokážu odpustit mnoho, ale podvod či lstivé jednání nikdy. Rád jednám přímo a očekávám to i od druhých.

ROZHOVOR
Ze školy až na radnici
Jan Konvalinka (35) se narodil v Praze. Od
dětství žije v Příbrami, kde také vychodil
Gymnázium v ulici Legionářů. Poté získal
bakalářský a později magisterský titul na
Univerzitě Jana Amose Komenského. Profesní dráhu začal jako němčinář a češtinář
na Základní škole Březové Hory. Poté
vyučoval jazyky a informační technologie
na Základní škole Jiráskovy sady, od roku
2010 byl zástupcem ředitele. Na začátku
roku 2016 vyhrál konkurz na ředitele v té
době nově zřízeného Centra sociálních
a zdravotních služeb města Příbram. Po
komunálních volbách vloni na podzim byl
zvolen místostarostou města Příbram. Na
konci května letošního roku se stal příbramským starostou. Je ženatý, vychovává
syna a mezi jeho záliby patří vaření, rodina,
cestování, auta a hudba.

NEŽ JSTE VSTOUPIL DO POLITIKY, PŮSOBIL
JSTE JAKO UČITEL, POZDĚJI JSTE BYL
ŘEDITELEM CENTRA SOCIÁLNÍCH
A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB. VIDÍTE VE ŠKOLSKÉ
NEBO SOCIÁLNÍ OBLASTI ZÁSADNĚJŠÍ
PROBLÉMY K ŘEŠENÍ?
Ve vší úctě k oběma oblastem dovolím si
o nich tvrdit, že jsou neustálou a nevyčerpatelnou zásobárnou problémů k řešení. Školství je
ohromně dynamickou branží, která se rok od
roku mění. V posledních letech obzvlášť. Jak
se mění společnost a vztahy v ní, mění se i úloha
škol. Učitelé jsou pod větším tlakem, jsou na
ně kladeny daleko větší nároky ne ve smyslu
odbornosti, ale po stránce zvládání stresových
situací a krizové komunikace. Mění se i postoje
rodičů vůči škole. Někteří, je jich zatím bohudík
menšina, kladou své potomky na piedestal
nedotknutelné neomylnosti a s kýmkoliv, kdo
si dovolí o tom pochybovat, vedou líté boje.
S dětmi, učiteli i rodiči pak musí ředitelé umět
komunikovat. Takový dnešní ředitel školy musí
zvládat bezpočet dovedností. Musí být manažerem, personalistou, ekonomem, psychologem, odborníkem na ICT nebo i údržbářem.
V sociální oblasti se naše město nepotýká
s tak závažnými problémy jako města jiná.
Máme tu své bezdomovce, své nepřizpůsobivé
jedince, zneuživatele dávek či jiné osoby
(zne)užívající sociální záchrannou síť. Je dobré,
že umíme pomoci těm, kteří pomoc skutečně
potřebují – a to jak mladým rodinám s dětmi,

Mými prioritami jsou
kulturní dům, domov
seniorů, aquapark
a parkování.

tak seniorům. Systém sociální práce u nás ve
městě je mnohdy dáván za příklad. S malinko
zdviženým prstem a prozatím tlumeným hlasem však upozorňuji na tzv. dvojsečnost kvality
sociálních služeb. Stává se, že města s vynikajícím sociálním systémem se stávají cílovou
destinací pro osoby, které jsou zvyklé systém
bezezbytku vyčerpávat, a zaplňovat kapacity
původně určené pro místní občany se skutečnou potřebností. Toho se musíme vyvarovat.
V UPLYNULÝCH LETECH SE ÚSPĚŠNĚ
USKUTEČNILO MNOHO PROJEKTŮ.
REALIZACE NĚKTERÝCH SE VŠAK DOST
ZPROBLEMATIZOVALA – NAPŘ. JUNIOR KLUB
ČI RESTAURACE NA NOVÁKU. JAK SE S TÍM
MĚSTO VYROVNÁVÁ?
Město má zákonné prostředky, kterými se
může v takových situacích bránit. Zákonné
a žádné jiné. Oba zmíněné projekty – tedy restaurace na Nováku a „Junáč“ – nás kromě peněz
stály i mnoho cti. Víte, v okamžiku, kdy se uzavře smlouva s dodavatelem stavby a vše vypadá
naprosto skvěle, jste plni optimismu. Pak přijdou zádrhely. Najednou se zasekne jedna věc,
pak druhá, pak třetí, pak patnáctá. Stojíte u rozdělaného díla, které mělo být před rokem hotové. Firma už ani nemá snahu slibovat, že to
dokončí. Odpůrci si mnou ruce, jak krásně se
to nedaří, lidé kopou a plivají. A město? Město
má stále stejné zákonné možnosti – vypovědět
smlouvu, zpracovat projekt na dokončení, modlit se, aby to jiná společnost chtěla dokončit
a přihlásila se do výběrového řízení. A to ne vždy
jde tak snadno, jak se napíše.
To, že se zrovna tyhle dvě stavby nestihly ve
slibovaných termínech, vnímám jako chybu.
Restaurace už stojí a podle prvotních ukazatelů
funguje skvěle. Junior klub bude stát a fungovat
také – sice pozdě, ale přece. Město se prostřednictvím advokátního zastoupení bude domáhat
svých práv.
NOVÝ RYBNÍK SE STAL PERLOU PŘÍBRAMI,
KTEROU OCEŇUJÍ MÍSTNÍ I NÁVŠTĚVNÍCI. JE
SOUČÁSTÍ TAKZVANÉ ZELENÉ PÁTEŘE MĚSTA.
KDY SE BUDE POKRAČOVAT NA DALŠÍCH
ČÁSTECH TOHOTO AMBICIÓZNÍHO
PROJEKTU?
Další na řadě je prostor Čekalíkovského
rybníka. Pro ty, kdo nevědí, je to ten mezi Březnickou a Milínskou ulicí. Zadali jsme zpracování
studie a zároveň se pokusíme zažádat o dotaci
z Operačního programu životní prostředí.
Plánujeme zde vyloženě klidnou, tichou
a relaxační zónu – tak trochu protiklad k Nováku. Celkové tematické ladění je zatím předmětem vyjednávání, nicméně pověstnou červenou
nití zde bude odkaz na historii a partnerství
s Valle Di Ledro.
Studie na prostor Čekalíkovského rybníka
bude hotova v říjnu letošního roku, následně
se zažádá o dotaci. Realizaci vidím reálně od
poloviny roku 2020.
O PRÁZDNINÁCH VZNIKÁ NOVÉ PARKOVIŠTĚ
V ULICI LEGIONÁŘŮ. BUDE ZDE FUNGOVAT
NĚJAKÝ SPECIÁLNÍ REŽIM PARKOVÁNÍ?
Prozatím ne. Na nastavení parkovacích zón
pracujeme. Dost nerad bych se dopouštěl
neuvážených kroků. Je pravdou, že i toto nové

parkoviště bude později součástí zónového
systému. Nestane se tak ale do doby, dokud
ho přesně nenastavíme tak, aby byl v souladu
s naší vizí a potřebami města.
NA JAKÉ DALŠÍ NOVINKY V DOPRAVĚ BY SE
MĚLI OBČANÉ PŘIPRAVIT?
Křižovatku ulic Legionářů a Osvobození
v příštích letech nahradí kruhový objezd. Spolu s ním přibude na samotné ulici Osvobození
více než 50 dalších parkovacích míst.
Postupně se připravuje oprava nadjezdu
v Husově ulici a rekonstrukce Milínské ulice.
Jak jistě všichni ví, nejsou to městské silnice,
nicméně průběžně jednáme se správci komunikací o společném postupu.
Postoupíme i v otázce bezpečnosti provozu.
Budeme instalovat další měřiče rychlosti, a to
například v ulici Žižkova a později v ulici Milínská. Nečiníme tak kvůli tomu, abychom zvýšili
výběr pokut, ale kvůli tomu, aby se řidiči v Příbrami naučili jezdit slušně. Mám někdy pocit,
že jistí jedinci vnímají tachometr v autě jen
jako dekoraci.
V ULICI EVROPSKÁ FUNGUJE ZHRUBA ROK
NOVÁ VÝROBNÍ FIRMA A PŘED PÁR TÝDNY
SE OTEVŘELO NOVÉ OBCHODNÍ CENTRUM.
DAŘÍ SE MĚSTU VE SPOLUPRÁCI
S VLASTNÍKY POZEMKŮ ZÍSKÁVAT PRO TOTO
ÚZEMÍ DALŠÍ INVESTORY?
Jsme svědky toho, že daří. Jde to pomalu
a postupně, nicméně vidíme výsledky. K firmám sídlícím v této oblasti jsme podle mého
názoru vstřícní. Není to tak dávno, co jsme
odsouhlasili prodej dalších pozemků jednomu
z prodejců automobilů.
Když už jsou zmíněna obchodní centra,
nedá mi to, abych drobně neokomentoval skutečnost, že naše město je skutečně bohaté na
zastoupení obchodních řetězců. Prakticky
z každé strany města se dá pohodlně nakoupit.
To s sebou krom neoddiskutovatelných výhod
pro zákazníky přináší starosti pro menší
obchodníky v centru. Musí se o to více snažit,
aby si udrželi přízeň své klientely a nabízet
své zboží promyšlenějším způsobem.
PO PRÁZDNINÁCH MĚSTO NAPLNO OŽIJE
PRACOVNÍM I STUDIJNÍM ŽIVOTEM. VYPÍCHL
BYSTE NĚJAKÉ ZAJÍMAVÉ PLÁNY, INVESTICE
NEBO UDÁLOSTI, KTERÉ SE USKUTEČNÍ DO
KONCE ROKU?
Po prázdninách třeba žáci ze ZŠ 28. října
poprvé zkusí výuku v nových prostorách půdní vestavby. V tomto období bude dokončena
i stavba výtahu v kulturním domě. Výtah bude
takovým dárkem k šedesátinám našeho divadla, s jejichž oslavou bude spojena řada zajímavých akcí. Průběžně budeme pokračovat
v budování parkovacích míst ve vnitroblocích.
Plánů na podzimní období je tolik, že by
vydaly na zvláštní číslo Kahanu. Než se stačíme
ohlédnout za začátkem školního roku, bude
čas chystat se na advent a na Vánoce. Mohu slíbit, že se Příbram o adventu opět nádherně rozzáří a ožije kulturou.Do té doby nás ještě čeká
tradiční Šalmaj. Letošní podzim ještě ozvláštní
oslavy třicátého výročí Sametové revoluce.
S Stanislav D. Břeň
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DOPRAVA

Námitky k obchvatu má město
i některé osady
Dopravní obchvat města je potřebným projektem, o kterém se jedná dlouhé roky. V současné době jsme ve stadiu, kdy je státem
přislíbena výstavba obchvatu v celé jeho délce, kdy by stavba měla být dokončena v roce 2027.

Nechceme, aby výstavba JVO
ulehčila obyvatelům jedné
části města, a snížila kvalitu
bydlení obyvatelům dalších
částí.

Své výhrady k řešení obchvatu vznesli při projednání město, sdružení i občané.

V pátek 21. června 2019 se v Příbrami konalo Veřejné projednání Jihovýchodního obchvatu (JVO). Cílem stavby JVO je ulehčit městu,
především oblasti Březových Hor, od tranzitní
dopravy. Proti výstavbě se dlouhodobě vyjadřují obyvatelé obce Žežice a městské části
Zdaboř. Podle slov obyvatel těchto lokalit je
největším problémem stavby neexistence protihlukových stěn.
KRŮČEK OD REALIZACE
„Potřebnost výstavby obchvatu města si uvědomujeme všichni a v současné době jsme jen
krůček od jeho realizace. Samozřejmě nechceme, aby výstavba JVO ulehčila obyvatelům jedné části města, a snížila kvalitu bydlení
obyvatelům dalších částí. Pokud jde o protihluková opatření, samozřejmě budeme hlídat, aby
byly dodržovány všechny zákonné hodnoty.
V případě, že by bylo potřeba, jsme ochotni se
na výstavbě protihlukových stěn podílet,“ uvedl
starosta města Jan Konvalinka.
Na pátečním jednání byli přítomni projektanti, zástupci Ministerstva dopravy ČR, stavebního úřadu i Ředitelství silnic a dálnic.
Občané při této schůzce měli možnost předkládat připomínky. Své námitky podalo
i samotné město. „V rámci přípravných prací
s výstavbou JVO požadujeme vypořádání celkem pěti námitek. Tyto námitky jsme předali,
a věříme, že budou zapracovány do projektu
před jeho realizací,“ dodal starosta.
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Foto: Eva Švehlová

NÁMITKY PODANÉ MĚSTEM PŘÍBRAM
G Nepropojení silnice I/18 a propojky Zdabořská – Rožmitálská v km 4,360. Podle platné
územně plánovací dokumentace obce je
mezi ulicemi Zdabořská a Rožmitálská plánována jakožto veřejně prospěšná stavba
nová propojka, která bude plnit funkci hlavní
městské třídy. V tomto místě město žádá
rozšíření vyprojektovaného mostu a vybudování oboustranných sjezdových ramp ze
silnice I/18 tak, aby bylo možné plánované
komunikace propojit.
G Nesplnění podmínky posudku ve smyslu par.
9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu
na životní prostředí na napojení komerčně industriální zóny 3K1 na silnici I/18. V této námitce
se jedná o napojení obchodní zóny na JVO.

G Dramatické zhoršení dopravního napojení
obce Brod na komunikace I/66. Přivedení
tranzitní dopravy ze silnice I/18 na komunikaci I/66 dramaticky zvýší dopravní zatížení
křižovatky u obce Brod. Město Příbram požaduje na křižovatce u obce Brod taková opatření, která zajistí pěším bezpečný přechod
komunikace I. třídy a vozidlům vyjíždějícím
z obce Brod bezpečné vyjetí.
G Zhoršení kvality bydlení vzhledem k navýšení zatížení obytných zón města hlukem
a polétavým prachem. V tomto bodě město
požaduje vytvoření akustických a dalších
opatření bránících nadměrnému zhoršení
kvality životního prostředí.
G Významný zásah do charakteru krajiny a tím
do životního prostředí obyvatel města.
S výstavbou JVO souvisí zásad do krajiny
a zeleně. Město Příbram požaduje vytvořit
taková opatření, která zmírní negativní
dopad plánované stavby jihovýchodního
obchvatu do charakteru krajiny a do životního prostředí obyvatel města, a to rozsáhlým ozeleněním přilehlých pozemků okolo
komunikace, zejména ozelenění náspů
a terénních úprav.
S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

Výstavba parkoviště omezuje dopravu
v ulicích Legionářů a Osvobození
Do 4. srpna je z důvodu výměny kanalizace uzavřena ulice Legionářů, a to v úseku mezi křižovatkou s ulicí Osvobození a křižovatkou s ulicí A. Dvořáka. Jde o částečnou uzavírku a je
možný průjezd jedním jízdním pruhem a parkování pod kulturním domem. Dále pak dochází
k úplné uzavírce v úseku mezi křižovatkou s ulicí A. Dvořáka a křižovatkou s ulicí Komenského.
Autobusy MHD linky 6B neobsluhují autobusovou zastávku Příbram, sídl. II. poliklinika.

DOPRAVA

PID zjednodušuje a zlevňuje cestování
do Prahy
Kahan už v předchozích číslech informoval, že příbramská doprava se stává součástí Pražské integrované dopravy. Na konci
června do tohoto systému vstoupily další linky zejména na trase mezi Prahou a Příbramí.

PID pro Příbram v kostce
Obyčejné jízdné pro jednotlivou jízdu
54 Kč: pokud má cestující zakoupené předplatné pro MHD Praha, musí prokázat u řidiče;
68 Kč: bez předplatného pro Prahu a s ukončením cesty na Smíchovském nádraží;
84 Kč: bez předplatného pro Prahu
a s následnou cestou po Praze MHD (není
nutné kupovat další jízdenku), platí 5 hodin
od označení/vydání řidičem.

Součástí procesu integrace byla i výměna označníků autobusových zastávek.

Foto: Stanislav D. Břeň

Předplatné dlouhodobé
G Pro cestování pouze mezi Příbramí a Smíchovským nádražím bez následného
používání MHD v Praze stačí jeden kupon
pro osm pásem.
G Pokud cestujete mezi Příbramí a Prahou
a následně používáte MHD v Praze, je nutné mít dva kupony, a to jeden pro Prahu
a jeden pro sedm pásem.
G Kupony lze zakoupit jak v papírové podobě k průkazce PID, tak v elektronické
podobě na tzv. Lítačce, bankovní kartě
apod.
Ceny měsíčního předplatného:
1560 korun: sedm pásem
1780 korun: osm pásem
550 korun: pro Prahu

Začlenění nových linek do Pražské integrované dopravy (PID) na
konci června znamená pro občany
Příbrami lepší podmínky pro cestování veřejnou dopravou. Další etapa (po
železnici) integrace veřejné dopravy zahrnuje veškeré autobusové linky na trase
Praha – Dobříš – Příbram, linku
Hořovice – Příbram a také dvě
linky z Příbrami do oblasti Obecnice a Sádku. Systém PID, ve kterém lze na jednu jízdenku využívat
vlaky, autobusy i městskou hromadnou dopravu, se tak rozšířil o dalších
šest autobusových linek, které nahradily
částečně nebo zcela 17 stávajících linek Středočeské integrované dopravy.
Na nových linkách (392, 393, 395) platí pásmový a časový tarif PID s možností využití přestupních jízdenek, časových kuponů, a to jak
v papírové, tak i elektronické podobě včetně
možností nákupu jednorázového jízdného platební kartou u řidiče nebo přímo pomocí mobilní aplikace PID Lítačka. Na páteřní trase Praha
– Dobříš – Příbram jezdí v pravidelných intervalech a s přehledným jízdním řádem tři nové

Ceny čtvrtletního předplatného:
4200 korun: sedm pásem
4800 korun: osm pásem
1480 korun: pro Prahu

linky – 392, 393
a 395. V Příbrami
jsou všechny tyto
spoje oběma směry
vedeny přes autobusové nádraží (zastávka Čs. armády),
a je tak zrušena za stávka v Milínské ulici.
Tu nahrazuje v docházkové vzdálenosti zastávka Hořejší Obora. Spoje z Příbrami do Prahy
končí na Smíchovském nádraží, odtud se odjíždí rovněž v opačném směru. Nepřímé spoje
zastavují také v zastávce Lihovar v Praze 5.
Podrobnosti o integraci najdete na webových
stránkách pid.cz. Město se svým dopravcem
v současnosti připravuje začlenění i samotné
Příbrami, aby cestující mohli využívat dalších
výhod.

Ceny ročního předplatného:
16 632 korun: sedm pásem
19 008 korun: osm pásem
3650 korun: pro Prahu
240 korun: celodenní jízdenka pro celé území PID
395: páteřní linka jezdí celodenně a celotýdenně na trase Praha – Dobříš – Příbram
(všechny spoje přes Dobříš, Větrník; interval
15 minut v ranní špičce, 20 minut po zbytek
pracovního dne, 30 minut o víkendech
a večer)
393: expresní linka obsluhuje ve špičkách
trasu Praha – Příbram bez zajíždění do Dobříše (interval 10–15 minut, při prázdninovém
omezení 15–20 minut; součástí linky jsou
přímé spoje do Rožmitálu pod Třemšínem,
Březnice a Blatné, které jsou součástí PID
prozatím pouze v úseku Praha – Příbram

S sdb
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ROZVOJ MĚSTA

Komplikovaná dostavba Junioru nekončí
Na dokončení stavby Junior klubu bylo vypsáno třetí výběrové řízení, ve kterém se město Příbram snaží najít ﬁrmu, jež by
dokončila rozsáhlou rekonstrukci. Původní výherce tendru nedokázal navzdory více odkladům dílo předat ve ﬁnální podobě.

Junior klub čeká na své dokončení.

Příbramští radní se rozhodla vyhlásit třetí
kolo výběrového řízení pro dokončení rekonstrukce Junior klubu. Při rekonstrukci Junior
klubu se město Příbram od začátku potýká
s problémy. Firma, která zakázku úspěšně
vysoutěžila, nebyla schopna dílo dokončit.
Město se prozatím neúspěšně snaží najít nové-

Foto: archiv

ho dodavatele, který by rekonstrukci dotáhl ke
zdárnému konci.
Do prvního kola výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Dokončení stavebních
úprav a přístavby Junior klubu“ se nikdo nepřihlásil. Ve druhém kole bylo osloveno deset firem,
přičemž nabídku ve lhůtě podala pouze jedna

společnost. „Tato nabídka o jeden a půl milionu
korun přesahovala předpokládanou hodnotu
zakázky. Z tohoto důvodu rada města rozhodla
o vyhlášení třetího kola výběrového řízení, ve
kterém potencionálním firmám prodlužujeme
termín realizace,“ uvedl starosta města Jan
Konvalinka.
Podle vyjádření možných zájemců o dokončení představuje největší překážku a obavu
převzetí odpovědnosti za možné závady po
původní firmě. Stejný problém město Příbram
v nedávné době řešilo u stavby Objekt zázemí
Nový rybník. Zde nakonec dostavba proběhla
systémem najímání jednotlivých profesí.
„U dostavby Junior klubu je s ohledem na rozsah
potřebných prací zájem, aby dokončení stavby
realizovala jedna firma. Věřím, že ve třetím kole
výběrového řízení, kdy budou mít firmy možnost
pozdějšího termínu zahájení dostavby, se nám
podaří najít vhodnou firmu a Junior klub budeme moci v příští sezoně otevřít veřejnosti,“ dodal
starosta.
Předpokládaná hodnota zakázky na dostavbu Junior klubu je téměř 4 500 000 korun a termín zahájení prací říjen–prosinec letošního
roku.
S sdb

Příbram podepsala smlouvu o společném
prodeji teplárny
Společnost Příbramská teplárenská byla dlouhé roky v konkurzu. Město Příbram v soudních sporech získalo distribuční sítě. Tyto
distribuční sítě se staly součástí společného prodeje podniku, čímž město Příbram získalo částku převyšující 36 milionů korun.
Na jaře letošního roku šla společnost Příbramská teplárenská do prodeje, přičemž součástí prodeje byly i zmiňované distribuční sítě. Tyto
distribuční sítě, coby jediný majetek města
v celém prodávaném podniku, zajistily městu
14% zkupní ceny, tedy částku 36 918 000 korun.
Novým majitelem firmy se stala společnost
Mincom CZ. Prodej byl stvrzen vneděli 30.června
2019 podpisem smlouvy. „Zastupitelé, kteří měli
při prodeji poslední slovo, dali záměru zelenou, proto jsme mohli podepsat smlouvu okonečném prodeji
distribučních sítí Příbramské teplárenské,“ uvedl
krátce po podpisu smlouvy místostarosta Martin
Buršík. Při podpisu smlouvy nový majitel Příbramské teplárenské uvedl, že vnejbližších dnech
zveřejní cenu tepla, kterou odběratelé budou platit v příštím roce. „Jelikož město je největším odběratelem tepla, doufám, že tyto ceny budou
rozumné,“ dodal místostarosta Buršík.
Správce konkursní podstaty úpadce Příbramská teplárenská (vpravo) a 1. místostarosta města Martin Buršík
při podpisu kupní smlouvy.
Foto: Eva Švehlová
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S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram

ROZVOJ MĚSTA

Psí útulek
už funguje v novém
Psí útulek Lazec, který slouží k umísťování zatoulaných psů na území města, má za
sebou rekonstrukci a může využívat nové zázemí.

Příbramská
zdravotní škola
má novou kuchyni

Po rekonstrukci se kapacita školní kuchyně zvýšila
na 250 obědů za den.
Foto: Eva Švehlová

Útulek dostal zcela novou podobu.

Foto: Eva Švehlová

Na Střední zdravotnické škole Příbram
byla v polovině května za účasti zástupců
Středočeského kraje a města Příbram otevřena nově zrekonstruované školní kuchyně. „Jsem velice rád, že město Příbram
uzavřelo dohodu s naším zřizovatelem
a podařilo se zajistit rekonstrukci naší školní
kuchyně,“ uvedl ředitel Střední zdravotnické školy Václav Kočovský, který dodal, že
v opačném případě by škola musela v nejbližších letech hledat složitá řešení provozu. Kapacita školní kuchyně, jejíž
rekonstrukce vyšla na 5 500 000 korun, je
250 obědů. V Příbrami funguje několik
středních škol, které jsou zřizované Středočeským krajem, ale sídlo mají v budovách města. Jednou ze zmíněných škol je
Střední zdravotnická škola Příbram. Město
se snaží společně se zřizovatelem hledat
způsoby financování nutných investic
v těchto budovách.
S red

Na půdě vznikly nové skladovací prostory

Rozsáhlou modernizací prošel také interiér

Od října loňského roku procházel příbramský psí útulek kompletní rekonstrukcí. Ta byla
završena před letními prázdninami. Celkové
náklady dosáhly 4,4 milionu korun bez DPH.
Cílem rekonstrukce bylo zajistit odpovídající
zázemí útulku. Kompletní rekonstrukcí tedy
prošla celá budova, pracoviště veterináře, sklady, karanténní prostory pro zvířata a zázemí
pro personál. „Rekonstrukce tohoto zařízení
byla nezbytností. Útulkem ročně projdou téměř
dvě stovky psů a zázemí zařízení bylo skutečně

nevyhovující. Jsem velmi rád, že projektant
navrhl i úpravu půdy, kde vznikly potřebné skladovací prostory,“ uvedl místostarosta Martin
Buršík.
Psí útulek Lazec slouží k umísťování zatoulaných psů z území města Příbram, o jejichž
odchyt se stará Městská policie Příbram. Příjem
psa od občana není povolený. V roce 2018 prošlo útulkem 148 psů, přičemž 74 psů se vrátilo
k majiteli a 56 jich bylo adoptováno.
Psí útulek Lazec provozují Technické služby
města Příbram. Podrobnosti o útulku a možnostech adopce psů najdete na webových
stránkách utulekpribram.cz. Zpravodaj Kahan
také pravidelně informuje o psech v útulku,
které si mohou občané osvojit.

Nové elektronické
úřední desky už
slouží veřejnosti
Město Příbram vyměnilo klasické vyvěšování dokumentů na úřední desce za
elektronickou verzi. Jedna elektronická
úřední deska je umístěna u vchodu do
budovy Městského úřadu Příbram v ulici
Gen. R. Tesaříka 19, druhý panel se nachází
naproti vchodu na radnici. Na obou panelech budou zveřejňovány zcela totožné
informace. Všechny dokumenty na úřední
desce zůstávají i nadále zpřístupněny přes
dálkový přístup na webu pribram.eu.

S sdb
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PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Drkoláč je vítězem druhého ročníku
participativního rozpočtu
Příbramští rozhodli o milionu korun v rámci projektu participativního rozpočtu Společně pro Příbram. Drkoláč, Svatohorská alej
a Luční kvítí nad Haldou jsou vítěznými návrhy druhého ročníku participativního rozpočtu.
Společně pro Příbram i v příštím roce. „Participativní rozpočet má smysl. Přihlášené projekty
jsou myšlenkami samotných obyvatel města, kteří
mají na určité věci jiný pohled než úředníci. Díky
těmto projektům můžeme město posunout blíže
potřebám samotných obyvatel. V projektu participativního rozpočtu budeme pokračovat, proto
již přemýšlejte, co byste chtěli ve svém okolí vylepšit,“ dodal starosta města Jan Konvalinka.

Autorka vítězného projektu Drkoláč Michaela Alimov přijímá gratulaci od příbramského starosty Jana Konvalinky.
Foto: Eva Švehlová

PRACUJEME NA PROJEKTECH Z LOŇSKA
Sluší se připomenout, jak se realizují projekty
z prvního ročníku. Absolutním vítězem prvního
ročníku byl návrh cyklistické koncepce Příbram
na kole. Na zpracování dokumentu se stále
intenzivně pracuje. Druhý úspěšný návrh Renovace laviček v okolí Svaté Hory je již dokončen.
U návrhu Přes Kaňku bezpečně na Padák a lesopark Hatě se v současné době čeká na územní
a stavební povolení. Zároveň se řeší architektonické detaily staveb pro zpracování prováděcí
dokumentace stavby. Projekt bude dokončen
během letošního podzimu.
S Zuzana Kučerová
Městský úřad Příbram

Výsledky hlasování druhého ročníku participativního rozpočtu Společně pro Příbram byly
vyhlášeny na konci června. O hlasy veřejnosti
bojovalo celkem 19 návrhů na zvelebení našeho
města. Opět se hlasovalo elektronicky systémem
Demokracie 21, který umožňuje rozdělit více
hlasů. Tento systém hlasujícím umožňuje detailněji vyjádřit své preference. Díky plusovým hlasům dochází k překryvu preferencí a lze najít
skupinovou shodu a nejširší konsensus. Minusový hlas je pak doplňkem, který pomáhá odkrývat kontroverze.
KOLA, OBNOVA SVATOHORSKÉ ALEJE
A LUČNÍ KVÍTÍ
Nejvíce hlasů, 373, získal návrh Drkoláč – přírodní cyklostezka, místo pro hry, setkávání
a odpočinek. Cílem tohoto návrhu je dokončit
relaxační a cyklistickou zónu se zaměřením na
rodiče s dětmi v blízkosti sídliště Drkolnov. Před-

Opakovaný návrh se vyplatil.
Vítězné projekty Drkoláč
a Luční kvítí nad Haldou
soutěžily už podruhé.
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pokládaný rozpočet návrhu je 450 000 korun.
Druhým vítězným návrhem je rekultivace Svatohorské aleje s plánovaným rozpočtem 200
000 korun. Návrh získal 341 hlasů. Třetím
návrhem, který uspěl v hlasování s počtem 304
hlasů, je Luční kvítí nad Haldou. Díky němu se
vytvoří odpočinkové místo s kvetoucími letničkami a trvalkami na kraji ochranného pásma
dolu Ševčin. Rozpočet je 175 000 korun.
Podat návrh opakovaně se vyplatilo. Návrhy
Drkoláč a Luční kvítí nad Haldou byly do participativního rozpočtu zařazeny již podruhé. „Po
loňském neúspěchu jsme s několika úžasnými lidmi a se svolením města začali sami budovat přírodní cyklostezku pro děti. Kromě tras, které ještě
nejsou zcela dokončené, máme v plánu za získané
prostředky vybudovat také zábavní prvky pro
děti relaxační zónu a skillcentrum – překážky pro
trénování dovedností na kole,“ řekla Michaela
Alimov, která děkuje všem za kladné hlasy a také
za pomoc při brigádách na Drkoláči, které se
konají každý čtvrtek.
DVĚ TŘETINY PRO VÍTĚZNOU MOŽNOST
Zajímavé jsou informace o samotném hlasování. Hlasování se zúčastnilo celkem 1251 hlasujících, z toho 64 % hlasovalo pro vítěznou
možnost. Nejvíce hlasujících (37 %) bylo ve věkové kategorii 20–35 let. Celých 53 % hlasujících
bydlí a zároveň pracuje nebo studuje v Příbrami.
Téměř 43 % hlasujících se o hlasování v projektu
dozvědělo od přátel nebo jiných osob. Do hlasování se zapojilo 41 % lidí s vysokoškolským vzděláním a 45 % lidí se středoškolským vzděláním.
Přes 90 % hlasujících by uvítalo konání projektu

Jak jste letos hlasovali
373: Drkoláč – přírodní cyklostezka místo
pro hry, setkávání a odpočinek
341: Svatohorská alej – rekultivace, lavičky, prořez, lampy veřejného osvětlení
304: Luční kvítí nad Haldou
297: Lesopark Litavka
242: Růžová zahrada v okolí Hořejší Obory
199: Rekonstrukce lávky přes Litavku
186: Psí park – bezvodítková zóna
184: Relax park Střelovna
178: Filmový festival také v Příbrami
177: Revitalizace dětského hřiště na Fantově louce
166: Střelovna – místo setkávání a her
s možností pořádání komorních
představení
153: Úprava parkoviště v Jiráskových
sadech
149: Lezení pro všechny
128: Chceme pro děti bezpečnou a příjemnou cestu do školy
104: Bezpečné hřiště a požární nádrž na
Nové Hospodě
94: Modernizace dětského hřiště v Žežicích
16: Parkourové hřiště
- 4: Hřiště pro děti z ubytoven
- 5: Lavička Václava Havla

SLUŽBY

Bazén trhá návštěvnické rekordy,
nad ledem přibylo LED osvětlení
Sezona koupání je v plném proudu. Svědčí o tom zájem o venkovní plavecký bazén nebo areál Nový rybník. Sportovní zařízení
města Příbram však nepolevují v péči ani o další sportoviště.

Adventure minigolf je už v provozu

Jen za červen navštívilo venkovní bazén 6500 plavců.

VENKOVNÍ BAZÉN TRHÁ REKORDY
V NÁVŠTĚVNOSTI
Za první měsíc provozu, tedy od 1. do
30. června, navštívilo venkovní bazén bezmála
6500 návštěvníků. „Počasí nám přeje. Na konci
června jsme reagovali na tropickou předpověď
počasí a upravili i provozní dobu. Otevřeno bylo
každý den již od 11.00,“ řekl manažer aquaparku Lukáš Kozohorský. Po zbytek prázdnin
bude venkovní bazén otevřen v týdnu od
10.00 do 20.00 a o víkendech od 9.00 do
20.00. Vždy za předpokladu hezkého počasí.
NOVÝ GOLF I BISTRO NA NOVÁKU
Příbram se dočkala otevření další významné
stavby v areálu Nového rybníka. Po skateparku
a in-line dráze byl 1. června v 10.00 slavnostně
otevřen zbrusu nový adventure golf. V den otevření měly děti do 15 let možnost vyzkoušet
si hru pouze za 10 korun. Vstup za 10 korun
měly děti v tento den, v rámci akce Děti za
deset, i do venkovního a vnitřního bazénu a na
veřejné bruslení. Za první měsíc provozu
navštívilo adventure golf Nový rybník přes
1500 návštěvníků.

Ledová plocha se letos
poprvé nerozmrazovala,
zájem je i v létě.

Foto: SZM

V červnu byla také otevřena největší provozovna SeZaM bistra. Navzdory šibeničnímu
termínu na zařízení prostor tak, aby byly provozuschopné, se přání vedení organizace
i samotného města vyplnilo a SeZaM Bistro
Nový rybník bylo otevřeno 14. června. Bylo
tak připraveno na akce jako Pražský výběr,
Vítání slunovratu, Novák Fest nebo koncert
skupiny Chinaski. Nejvýznamnější sportovní
akcí v areálu byl tradiční triatlon.
CELOROČNÍ PROVOZ LEDOVÉ PLOCHY SE
VYPLÁCÍ
Celoroční provoz ledové plochy na Zimním
stadionu v Příbrami se vyplácí. Konají se zde
nejrůznější turnaje, soustředění a kempy. Zelenou dostaly investice do zázemí malé haly
včetně nového osvětlení typu LED a také oprava střechy velké haly. „Zájem o ledovou plochu
přes léto je dokonce větší, něž jsme předpokládali. Na svá soustředění k nám jezdí nejen české,
ale i zahraniční kluby, kdy jim zároveň zprostředkováváme i ubytování, stravování a další
služby. To vnímám jako velké pozitivum i pro
město,“ uvedl vedoucí zimního stadionu Zdeněk Kálal. Rozhodnutí vedení Sportovních
zařízení města Příbram, letos poprvé ledovou
plochu na léto nerozmrazovat, se tedy ukázalo
jako dobré rozhodnutí.
Na in-line ploše v malé hale se hrál hlavně
hokejbal. Konal se zde například Finálový turnaj ligy žen, závěrečný kemp české hokejbalové reprezentace žen nebo soustředění
mužského A týmu.
OBNOVA ZNAČENÍ NA SVATÉ HOŘE
Nové lajnování obou tenisových kurtů na
hřišti pod Svatou Horou proběhlo podle har-

V létě se začala opravovat střecha zimního stadionu

Později, ale přece... Bistro na Nováku funguje

monogramu. Oba kurty byly veřejnosti uzavřeny od soboty 29. června do pondělí 1. července. Nyní jsou oba kurty znovu otevřeny
široké veřejnosti, a to bezplatně.
Ve sportovní hale se uskuteční druhý ročník
volejbalového turnaje o pohár SZM. Přijďte po
letní pauze podpořit příbramské volejbalisty
na turnaj s mezinárodní účastí, hraje se ve
dnech 30. a 31. srpna.
S Miroslava Poláková
Sportovní zařízení města Příbram
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BEZPEČNÁ PŘÍBRAM

Klady a zápory virtuálního světa
psaly děti na cyberwall
Příbramská Základní škola Školní zažila projektový den Bezpečně online. Žáci se seznámili především se zásadami bezpečného
pohybu v kyberprostoru.

Jak vypadá virtuální zbojník současnosti?

Plusy a minusy internetové komunikace

Zapojili se starší i mladší žáci.

Foto: ZŠ Školní

V prvním červnovém týdnu si žáci naší školy
od prvních do devátých tříd na vlastní kůži
mohli zopakovat, naučit se a utřídit informace
týkající se kyberprostoru a jeho nástrah.
Na několika místech po celé škole byly pro
žáky připraveny různé aktivity: promítání filmového představení, 20 stanovišť s různými
úkoly v zimní zahradě a v učebnách druhého
stupně, v neposlední řadě pak divadelní představení na motivy reálných příběhů dětí z České republiky s následnou diskuzí.

Celým dnem své mladší spolužáky provázeli
žáci devátých tříd, kteří pro ně měli připravenu
krátkou prezentaci s diskuzí v kmenových třídách a následnou práci na vlastním třídním
projektu, který se ročník od ročníku lišil. Společným výstupem všech tříd byla tzv. digistopa
– obkreslená noha žáka s informací, kde všude
po sobě daný jedinec v kyberprostoru zanechal
nesmazatelnou stopu. Během projektu měly
všechny děti možnost napsat své postřehy na
takzvanou cyberwall, která představovala kla-

dy a zápory celého virtuálního světa. Práce
všech žáků byly k vidění do konce školního
roku v zimní zahradě naší školy. Projekt měl
neskutečný ohlas u dětí, učitelů, rodičů a široké
veřejnosti a naši žáci se již nyní dožadují jeho
pokračování v dalším školním roce. Velmi nás
těší, že projekt osobně zhlédli a za velmi přínosný
označili i zástupci zřizovatele a Policie ČR.
S Jaroslava Krešová
metodik prevence

Počet nehod meziročně stoupl
Za první půlrok zemřelo na příbramských silnicích pět lidí a dalších 166 osob se těžce, nebo lehce zranilo. Na vozidlech vznikla
škoda přesahující 7,5 milionu korun.

Počepice, přejetí do protisměru, škoda 110 000 korun

Nedostatečné zabrždění vozu, škoda 80 000 korun

Stará Huť, smyk na vozovce, škoda 100 000 korun

Za první pololetí letošního roku evidují policisté na Územním odboru Příbram celkem
811 dopravních nehod, což je oproti loňsku
o 45 nehod více. Pět osob zemřelo, 27 lidí
utrpělo těžké zranění a 139 osob poranění lehčího charakteru.
„V měsíci červnu řešily policejní hlídky 131
nehod. Nejčastější příčinou dopravních nehod
byl nesprávný způsob jízdy, poté nepřiměřená
rychlost, a to v 15 případech. Tři motoristé, kteří
způsobili nehodu, byli pod vlivem alkoholu,“

sdělila mluvčí příbramské policie Monika
Schindlová. Celkem 28 karambolů zavinila
zvěř, od začátku roku jde o celkem 185 srážek
se zvěří. Na automobilech vznikla škoda, která
přesáhla 7,5 milionu korun.
Jedna z vážných dopravních nehod se stala
v pátek 28. června odpoledne na silnici I/18
ve směru Příbram – Bohutín. „Při předjíždění
se v levém jízdním pruhu střetl osobní vůz
a motocykl. Poté pětatřicetiletý motorkář vyjel
vlevo mimo komunikaci, kde narazil do plecho-

vého patníku, do dna silničního příkopu
a následně do vjezdu na pole,“ informovala policejní mluvčí. Vážně zraněného muže transportovala do pražské nemocnice letecká služba.
Vzniklá škoda činila 150 000 korun.
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S Stanislav D. Břeň

SOCIÁLNÍ PÉČE

Chcete dále žít doma?
Pomůže vám pečovatelská služba
Rozváží obědy a stará se seniorům o domácnost. To je obraz pečovatelské služby, který přetrvává v mysli mnohých
příbramských obyvatel. Jenomže to už není tak úplně pravda. Pečovatelská služba Centra sociálních a zdravotních služeb města
Příbram se mění.

Cílem pečovatelské služby je pomáhat seniorům v domácím prostředí.

Pečovatelská služba Centra sociálních a zdravotních služeb (CSZS) se chce více zaměřit na
lidi, kteří jsou na péči druhých závislí, a přesto
chtějí i nadále žít doma. V rámci projektu Institutu sociální práce zdejší pečovatelská služba
pracuje na tom, aby nejen senioři, ale i osoby se
zdravotním postižením, chronickým onemocněním a další, kteří se bez pomoci druhého
neobejdou, už nemuseli zbytečně brzy opouštět
prostředí, kde se cítí nejlépe, a odcházet do
ústavních zařízení (např. domov pro seniory).
Příbramská služba tak reflektuje celoevropský
trend umožnit lidem co nejdéle zůstat doma ve
své komunitě. Podle Národní strategie rozvoje
sociálních služeb mají být jedním ze základních
pilířů podpory v této vizi právě pečovatelské
služby. Proto starosta Příbrami Jan Konvalinka
(ještě jako ředitel CSZS) přihlásil příbramskou
pečovatelskou službu do projektu Institutu
nazvaného Pečovatelská služba – příležitost pro
život doma II a současné vedení CSZS v tomto
trendu pokračuje.
PROČ (NE)SUPLOVAT JINÉ SLUŽBY
„Když jsem tu před třemi lety začínala, velmi
rychle mi došlo, že suplujeme běžně dostupné služ-

Příbramská služba reflektuje
celoevropský trend umožnit
lidem co nejdéle zůstat doma.

Foto: Steve Buissinne, Pixabay

by, které mohou stejně dobře zajistit dovoz stravy
nebo třeba uklidit domácnost a za obdobných podmínek. Přitom někde v terénu jsou lidé, kteří potřebují pomoc, ve které nás těžko někdo může
zastoupit – pomoc s mytím či sprchováním, výměnou inkontinenčních pomůcek, podáváním jídla
lidem, kteří se sami nenajedí,“ vylíčila vedoucí
pečovatelské služby Kateřina Brožíková. Díky
projektu Institutu teď ví, jak postupovat, aby
mohli pomáhat i lidem vysoce závislým na péči
(s přiznaným III. nebo IV. stupněm příspěvku na
péči).
Příbramská pečovatelská služba nejprve rozšířila provozní dobu pro práci v terénu. Ve všední
dny funguje nepřetržitě čtyřiadvacet hodin,
o víkendech od 6.00 do 22.00. „To se setkalo s velmi pozitivním ohlasem. Klientů, kteří doma potřebují pomoc s hygienou, přesunem z lůžka do křesla,
dohledem nad užíváním léků a třeba večerním uložením, je, jak se po této úpravě ukázalo, opravdu
hodně. A my jsme jim konečně schopní pomoci,“
upozornila vedoucí pečovatelské služby.
Takoví klienti potřebují i opakované návštěvy
v průběhu dne. Zvládnout zajistit tak intenzivní
péči není snadné, zvláště když těchto lidí neustále
přibývá, a počet pečovatelek je pořád stejný.
Naštěstí se v regionu ale i jinde v republice neustále objevují nové komerční služby, které jsou velkým pomocníkem právě i pro seniory – např.
dovážka nákupu až do domu. Sociální služby,
mezi které pečovatelská služba patří, přitom stojí
na principu, že nenahrazují služby, které jsou
běžně dostupné a nejsou hrazeny z veřejných
zdrojů.
ÚKLIDOVÁ FIRMA POMŮŽE STEJNĚ DOBŘE
Příbramská pečovatelská služba tedy začala
znovu zjišťovat potřeby svých uživatelů a v případě, že z nich vyplynul např. jen sezonní úklid

či mytí oken, pomohla jim zajistit úklidovou
firmu, která tuto práci zastane stejně dobře.
Pečovatelky se tak díky tomu mohly věnovat
lidem, kteří by jinak museli odejít do pobytového zařízení. „Snažíme se všem vysvětlit, že
úklidy jim může stejně dobře zajistit úklidová
firma, na kterou jim zprostředkujeme kontakt.
Nám se tak uvolní kapacita pro lidi, kteří potřebují naši odbornou péči, ve které nás nikdo jiný
nezastoupí. Říkáme jim, že tu pro ně pořád jsme,
protože budou-li v budoucnu ztrácet soběstačnost, dokážeme jim pomoci, aniž by byli nuceni
odcházet hned někam do ústavního zařízení,“
popsala Kateřina Brožíková. I tak je však podle
ní velmi obtížné měnit něco, na co jsou letití
uživatelé zvyklí. „Cílem je, aby pečovatelskou
službu do budoucna využívali lidé, kteří si přejí
zůstat doma, i přes svoji závislost na péči druhé
osoby,“ dodala expertka Institutu sociální práce Ilona Čtvrtníková.
Snížení počtu uživatelů příbramské pečovatelské služby nebude mít za následek, jak
z výše uvedeného vyplývá, že by pečovatelkám
ubyla práce. „Najednou ale máme prostor i na
takový ‚luxus‘ jako vyjít s naším klientem na
procházku. Někteří se dostali pořádně ven třeba
i po několika letech a jsou nadšení. A my jim to
nyní můžeme dopřát. Lidé, kteří naši péči potřebují, mohou nyní zůstat v domácím prostředí
a jsou tak daleko spokojenější. A to nás těší nejvíc,“ doplnila Kateřina Brožíková.
S Eva Kroupová
Institut sociální práce

V kostce: Proč je nutná změna
Pečovatelská služba se chce více zaměřit
na poskytování služby opravdu potřebným
lidem. Smyslem není, aby pečovatelky
a pečovatelé poskytovali servis, který si lze
za obdobné podmínky sjednat komerčně.
Uspořený čas a energii bude možné přesunout k lidem, kteří si nedokážou pomoci
jinou cestou, a tím se oddálí jejich odchod
z přirozeného domácího prostředí. „Změny
v nastavení pečovatelské služby vnímají lidé
různě. Mnozí jsou nervózní, někteří se bojí.
Rád bych všechny ubezpečil, že ti, kteří pečovatelskou službu skutečně potřebují, ji budou
mít i nadále, a to dokonce ve větším rozsahu
a dostupnosti. Nemohoucí, nemocní lidé,
kteří se nemohou o sebe postarat sami a jsou
odkázáni na pomoc druhých, budou mít
i nadále dostupné služby jako pomoc s osobní
hygienou, dovážku stravy, pomoc s vedením
domácnosti, pochůzky či nákupy,“ dodal
příbramský starosta Jan Konvalinka.
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ŠKOLSTVÍ

Když učení není nuda
Žáci ze základní školy ve Školní ulici připravili pro své rodiče speciální knihu s vlastními příběhy. Při této činnosti si také
„prosvištěli“ vyjmenovaná slova, jejichž zvládnutí představuje hlavní součást výuky češtiny ve třetí třídě.

Malí spisovatelé a jejich knižní produkce.

Z divadelního představení pro rodiče

Učení nemusí být vždy nuda. O tom se přesvědčili i žáci 3. B ze ZŠ Školní v Příbrami.
Během školního roku tvořil každý z nich svou
knihu s vlastními příběhy a básněmi na vyjmenovaná slova. Ta jsou totiž hlavní součástí
hodin českého jazyka ve třetí třídě.
Děti pracovaly ve škole především samostatně, ale i ve skupinách. Část popustila uzdu
fantazii i po skončení vyučování. Doma si žáci
pilně přepisovali některé příběhy na počítači,
věnovaly se ilustrování a estetickým dotváře-
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Foto: Markéta Kubalová

ním svých knih. V závěrečných úpravách ve
škole se zaměřily na stránkování, tiráž, věnování či obsah.
Od 6. do 12. června zorganizovali malí
spisovatelé ve spolupráci s učitelkou a školní
knihovnou výstavu svých knih, přičemž po
celou dobu výstavy zároveň probíhalo hlasování o nejhezčí knížku. Do hlasování se zapojili
žáci prvního stupně, učitelé školy, žáci jiných
škol i návštěvníci knihovny. Hlasovalo téměř
300 návštěvníků.
Třešničkou na dortu bylo divadelní představení konající se 13. června ve školním divadélku. Rodiče, sourozenci, příbuzní i kamarádi
mohli zhlédnout zdramatizovanou tvorbu
svých dětí. Malí herci si zahráli ve vybraných
příbězích, odrecitovali vlastní básně a závěrečné písně si sami doprovodili na hudební
nástroje.
Diváci se dobře bavili a podporovali své děti
hlasitým potleskem. Došlo i na smích a slzy
dojetí. Na závěr, jako dárek, pak rodiče dostali
od svých dětí vlastnoručně vyrobenou a zabalenou knihu. Doufáme, že je potěšila, a že
budou na své děti tak pyšní jako jejich učitelka.
S Markéta Kubalová a žáci 3. B
ZŠ Školní

Vybraná školní
hřiště mají
otevřeno
o prázdninách
I o školních prázdninách jsou otevřena
některá školní sportoviště. Konkrétně se
to týká hřiště u ZŠ Jiráskovy sady a hřiště
u ZŠ Bratří Čapků.
Stejně jako v minulých letech budou tato
dvě hřiště veřejnosti přístupná denně
v čase od 8.00 do 20.00. Jejich provoz, tedy
instalaci přenosných odpadkových košů,
instalaci mobilních WC a úklid, zajišťují
Technické služby Příbram. Odemykání
a zamykání areálu má na starost městská
policie, která po dobu prázdnin na těchto
sportovištích vykonává zvýšený dohled.
Během prázdnin je otevřeno také hřiště
pod Svatou Horou, které provozují Sportovní zařízení města.
S red

ŠKOLSTVÍ

Přípravná třída se otevře i letos
Ve školním roce 2015/2016 byla v ZŠ Bratří Čapků poprvé otevřena přípravná třída. Bude otevřena i v nadcházejícím školním roce,
a pomůže tak dětem i rodičům lépe se adaptovat na školní prostředí.

Přípravná třída je mezičlánkem mezi školou a školkou.

Takzvané přípravné třídy ve školách slouží
jako mezičlánek mezi předškolní a školní
docházkou nejen pro děti, které mají odklad

Foto: Eva Švehlová

školní docházky. Krajský úřad Středočeského
kraje odsouhlasil otevření přípravné třídy
i v nadcházejícím školním roce.

Školy se opět zapojují
do projektu
kvalitnějšího vzdělávání
Na začátku dubna byl zahájen projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na
území ORP Příbram, který je zaměřen na zlepšení kvality a rozvoj vzdělávání
v mateřských, základních a základních uměleckých školách na území Příbramska.
Cílem nového projektu je rozvíjet spolupráci
a komunikaci mezi školami, zřizovateli škol,
organizacemi poskytujícími neformální
a zájmové vzdělávání a mezi dalšími aktéry,
kteří ovlivňují vzdělávání na našem území.
Do projektu je zapojeno na 62 mateřských,
základních a základních uměleckých škol z celého území. Projekt má trvat do 31. března 2022.
MAP II navazuje na předchozí projekt MAP I,
který byl realizován v období od května 2016
do prosince 2017. V rámci projektu budou organizovány vzdělávací semináře, exkurze, workshopy a výměna zkušeností mezi školami,

subjekty a dalšími aktéry zabývajícími se vzděláváním. Očekávaným výstupem je aktualizace
strategického dokumentu Místní akční plán
vzdělávání z území ORP Příbram. Dále vznikne
soubor plánovaných aktivit, ve kterých budou
navržena konkrétní řešení místních problémů.
Projekt financuje MŠMT (95 %), město Příbram,
Místní akční skupina Brdy a Místní akční skupina Podbrdsko (5 %).

V Příbrami přípravná třída funguje při ZŠ
Bratří Čapků, kde byla prvně otevřena ve školním roce 2015/2016. „Jsme rádi, že se škola
projektu ujala. Vedení školy zajistilo pro výuku
vynikající učitelku, která při výuce aplikuje
metody a formy práce, které děti posouvají.
První rok devítileté školní docházky je pro děti
ten nejdůležitější a díky přípravné třídě děti lépe
zapadnou mezi své vrstevníky,“ vysvětlila
místostarostka Zorka Brožíková.
Přípravná třída má kapacitu 7–15 dětí. Podle
ředitelky ZŠ Bratří Čapků Aleny Mašikové je
kapacita přípravné třídy dostačující. „Pokud
by zájem rodičů převyšoval kapacitu, dalo by se
uvažovat o otevření další třídy. V tuto chvíli
musím paní ředitelce poděkovat za aktivní přístup, neboť vedle přípravné třídy na této škole
funguje také bilingvní třída,“ dodala Zorka Brožíková.
Cílem přípravných tříd je systematická příprava dětí na školní docházku. Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě žádosti
rodičů podložené písemným doporučením
školského pedagogického zařízení. Nejčastěji
jsou do tříd zapisovány děti, které ještě nejsou
zralé pro první ročník základní školy.
V Příbrami nyní funguje šest základních škol
a jedna waldorfská škola. Pro školní rok
2019/2020 přišlo k zápisům 295 dětí, z nichž
téměř třetina bude mít odklad povinné školní
docházky.
S red

CHCETE
JEŠTĚ VÍCE INFORMACÍ
O DĚNÍ VE MĚSTĚ?
SLEDUJTE INFOSERVIS
VE SVÉM E-MAILU
Registrace on-line na
infoservis.pribram.eu
nebo pomocí formuláře
na Městském úřadě Příbram,
v Knihovně Jana Drdy,
infocentru
a v aquaparku.

S Kateřina Štáhlová
manažerka projektu MAP II
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V Olympijském běhu v Příbrami
byl každý vítězem
Ve středu 19. června vyběhlo v jeden čas na počest založení Mezinárodního olympijského výboru po celé republice více než 80
000 běžců. Největší běžecká akce roku se uskutečnila počtvrté také v Příbrami. Atraktivní prostředí v okolí Svaté Hory zavedlo
běžce do lesů, parků, alejí v okolí tohoto poutního areálu. Dětský běh se uskutečnil ve Sportovním areálu pod Svatou Horou.

Děti si užily atmosféru opravdového závodu.

Olympijský den se snaží po celém světě poukázat na to, že aktivní pohyb by měl být součástí našeho každodenního života. Nejinak
tomu je i v České republice, kdy se v rámci
Olympijského dne uskutečnilo ve středu
19. června 81 běžeckých závodů po celé republice a k tomu dalších 280 běhů na školách.
Běžecký závod v Příbrami vyhrála v ženské
kategorii Jana Lenemayerová, na druhém mís-
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tě doběhla Denisa Dvořáková ze Sportovního
klubu Oxygen Příbram, která je zároveň bronzovou medailistkou z mistrovství Evropy družstev v aerobiku v Krakově. Na třetím místě
doběhla Jana Bartoňová.
Kategorii mužů vyhrál Ondřej Hulač (trojnásobný vítěz běhu v Příbrami), na druhém
místě skončil Matěj Novotný a na třetím místě
pravidelný účastník Olympijského běhu v Pří-

brami a Juniorského maratonu Adam Gross.
Dětský běh si nejvíce užily děti, které si navíc
mohly vybarvit podle libosti vlastní olympijský
diplom a užít si naplno atmosféru opravdového závodu.
Olympijský běh podpořili i olympionici
a známé osobnosti. Ambasadory projektu se
stali biatlonistka Markéta Davidová a kajakář
Jiří Prskavec. K nim se přidali také olympijský
vítěz v moderním pětiboji David Svoboda,
tenistka Andrea Sestini Hlaváčková, šermíř
Alexander Choupenitch nebo bývalá atletka
Šárka Kašpárková.
Organizátoři Olympijského běhu zároveň
zvou na další běh: Běh pro republiku, který se
uskuteční 20. října 2019 v okolí Památníku
Vojna u Příbrami v rámci oslav 30 let svobody.
Bude připraven bohatý doprovodný program
a prohlídky. Běh se koná s cílem připomenout
si osud lidí uvězněných v táboře Vojna a v dalších komunistických vězeních. Okruh zavede
běžce kolem Památníku Vojna přes Žežice
a Lešetice zpět k památníku, celková je délka
pět kilometrů.
S Matěj Machuta
Olympijský běh Příbram

Příbramští hokejisté si zahrají
třetí nejvyšší soutěž v ČR
Hokejový klub Příbram zakoupil licenci 2. hokejové ligy České republiky. Děje se tak v roce, kdy si klub připomíná 110 let hokejové
tradice v Příbrami.

Příbramský hokej letos slaví 110 let. Foto: HC Příbram

Hokejový klub HC Příbram se rozhodl pro
následující sezónu 2019/20 zajistit pro své hráče licenci třetí nejvyšší soutěže ledního hokeje
v České republice. Pro klub se jedná o logické
pokračování předchozích úspěchů a navrácení
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původní hokejové tradice do Příbrami. „Druhá
česká hokejová liga je pro následující sezónu zařizována s důrazem na dlouhodobý rozvoj příbramské mládeže a dětí, na které se klub v poslední
době snaží soustředit maximum svých sil,“ řekl
prezident klubu Petr Vinš.
Licence 2. hokejové ligy České republiky byla
vedením Hokejového klubu HC Příbram odkoupena od HC Letci Letňany. V sezóně 2019/20 si
tak příbramští hokejisté zahrají třetí nejvyšší
soutěž ledního hokeje v České republice. Podobně tomu už bylo i v minulosti. Klub se tak snaží
postupně navrátit slávu své hokejové tradici,
která je v Příbrami datována od roku 1909.
Vedení klubu věří, že i tento krok pomůže navázat na nastoupenou cestu ke kvalitní infrastruktuře a sportovní přípravě posledních sezón.
Jednou z hlavních motivací vedení klubu pro
toto rozhodnutí jsou děti a mládež, které v klubu

působí a na které se klub snaží soustředit. „Jejich
potenciál a možnost rozvoje je pro nás v současnosti nejdůležitějším faktorem. Věříme, že se jedná
o kroky, které pomohou do budoucna hokejové
mládeži a tím i celému příbramskému hokeji,“
dodal Petr Vinš.
Hokejová tradice je v Příbrami už od roku
1909. V roce 1933 byl klub založen pod jménem
LK Příbram a přes řadu změn názvu existuje do
dnes. Klub v sezóně 2018–2019 získal titul
v Extralize ženského hokeje. Mužské družstvo
působí od sezóny 2009–2010 ve Středočeské
krajské lize, čtvrté české nejvyšší soutěži ledního
hokeje. Klubové barvy jsou zelená a černá. Své
domácí zápasy odehrává na zimním stadionu
Příbram s kapacitou 4500 diváků.
S Roman Kantor
HC Příbram
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Aktivní senioři. Věk je jen číslo
Další rok se senioři z Příbrami zúčastnili Sportovních her seniorů ČR, které se konaly na víceúčelovém stadionu DDM v Praze Na
Kotlářce. Hry se uskutečnily 30. května 2019.

Příbramští senioři reprezentovali Příbram ve skvělé formě,...

Účast příbramských závodníků na Sportovních
hrách seniorů ČR zorganizoval Senior Point Příbram za spolupráce Svazu tělesně postižených,
městské organizace č. 2 Příbram. Do Prahy odjíždělo 30 seniorů, kteří byli předem online registrováni s uvedením disciplín, ve kterých chtějí
závodit. Jednalo se o nordic walking, woodball,
pétanque, skok do dálky, slalom, biatlon a fotbal.
Naše 30členná skupina získala 13 medailí.
Tuto akci organizuje spolek Buď Fit Seniore,
jejímž zakladatelem a předsedou je David Huf,
fitness trenér a mediální kouč pro sport. Program sportovních her začínal rozcvičkou pro
všechny, kterou vedla Helena Jarkovská, zakladatelka a propagátorka aerobiku a také kondičního cvičení pro seniory. Celý program
uváděl sportovní komentátor Jakub Bažant.

Foto: Fit senior

...nepřekvapí zisk mnoha medailí. Foto: Senior Point

Na závěr her byla velice zajímavá beseda
s významnými hosty z oblasti sportu: Milan
Hnilička, vládní zmocněnec pro sport, Šárka
Kašpárková, Rostislav Osička, bývalý sportovní komentátor, Jaroslav Suchánek a Imrich
Bugár. Besedu obohatil svými slovy nejstarší
účastník her a herečka Petra Jungmanová.
Her se účastnila také další příbramská organizace Fit senior Příbrami, která měla zastoupení 16 sportovců. „Jeli jsme obhajovat
medaile a skvělá umístění z loňského roku, takže
malá tréma byla patrná, protože obhajovat je
samozřejmě vždy těžší než překvapit. Závodníci
však ukázali svou soutěživost, a tak se i letos
můžeme pochlubit výbornými výsledky,“ řekla
Kristina Hovorková, zakladatelka organizace
Fit senior.

Nejvíce medailí vybojovali příbramští sportovci z Fit senioru v disciplíně nordic walking,
tedy chůzi s hůlkami na 800 metrů. V kategorii C obsadili hned první dvě příčky – Ladislav
Zeithaml první místo a Petr Rataj druhé místo.
V kategorii D pak bodoval stříbrným umístěním Bohumil Malý. Ten si připsal ještě třetí
místo ve skoku dalekém. Z žen pak zlato ve své
kategorii obhájila Marie Ratajová a ke své loňské zlaté medaili přidala druhou. Další dvě
nejvyšší umístění dosáhli Karel Brynda v disciplíně woodball a Ondřej Hrach ve slalomu.
Jan Malcharek pak doplnil sbírku o stříbro ve
skoku dalekém.
S red

Dívky z Oxygenu přivezly medaile
z mistrovství Evropy
Ve dnech 30. května–1. června letošního roku se v polském Krakově konalo mistrovství Evropy ve sportovním aerobiku a ﬁtness
družstvech. Ani tentokrát SK Oxygen nenechal nikoho na pochybách, že patří na evropskou špičku.

Opět medaile.

Foto: SK Oxygen

Sportovní klub Oxygen měl na ME v Polsku
zastoupení hned ve dvou kategoriích step aerobiku. Nominována byla děvčata v kategorii
kadetů (11–13 let) a v kategorii juniorek
(14–16 let).
Oba týmy obsazovaly první příčky na domácích závodech a jejich forma se potvrdila i na
evropském šampionátu, kde získaly tituly druhých vicemistryň Evropy.
Jejich trenérkami je rodinné trio Lenka
Chlebnová, Lucie Starková a Daniela Chlebnová. Své svěřenkyně dovedly k nejednomu titulu z evropských a světových závodů. Daniela
Chlebnová je stále aktivní závodnicí (momen-

tálně hostující v pražském klubu) a ta si dovezla z tohoto šampionátu titul nejvyšší, a to
mistryně Evropy v kategorii Aerobic Performance.
Nyní si dívky i trenérky užívají odpočinek
a v druhé polovině prázdnin začne kondiční
příprava na letním soustředění.
V podzimní části sezony čeká závodnice
mistrovství ČR a poté odjezd na mistrovství
světa do Nizozemska, kde se pokusí vybojovat
medaili i na poli světovém a opět úspěšně
reprezentovat své město a zemi.
S red
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Na „jahodové“ slavnosti se tančilo,
zpívalo i mlsalo
Mateřská škola Jana Drdy se rozloučila se školním rokem a přivítala letní prázdniny akcí nazvanou Slavnosti jahod. O zábavu bylo
postaráno až do podvečera.

Zmrzlina, hry, jahody, spokojenost...
Foto: MŠ Jana Drdy

Celý školní rok v MŠ Jana Drdy utekl jako
voda – návštěvy divadla, kina, bio farmy,

zámků, akcí na zahradě, vzdělávací programy… Dalo by se toho o všech těchto aktivitách
napsat mnoho. Zastavím se však u akce Slavnosti jahod, která proběhla 25. června na
zahradě školky a byla rozloučením se školním
rokem.
Událost začala po čtvrté odpolední s tím, že
děti měly připravená taneční a pěvecké vystoupení. Všechny maminky a tatínkové zpívali,
tancovali s dětmi a bavili se na improvizované
diskotéce. Nápad pozvat cvičence ze Sokola
Příbram, aby předvedli svoje silové cvičení, se
ukázal jako úžasný. Děti byly jako u vytržení,
tleskaly a snažily se alespoň minimálně napodobit, co Sokolové předváděli. Ani při vystoupení žáků z taneční školy, které poté
následovalo, se jen nestálo a dívalo – děti se
snažily oba tanečníky taktéž napodobit, a tak

se kolem dokola kroutily a točily do rytmu.
Poté začala volná zábava. A kdo nebyl upatlaný od vynikající zmrzliny La Favorita, nebyl
mokrý z bazénků, neměl na obličeji namalovanou berušku, jahodu nebo kočičku, neochutnal vynikající jahodové mňamky, připravené
nejen rodiči, tak na slavnosti nebyl a o mnoho
přišel. Ještě v podvečer byla zahrada zaplněná
rozesmátými dětmi, spokojenými rodiči a hlavně lidmi, bez nichž by nejen tato akce nebyla.
Bez nichž by člověk nebyl přes den klidný, že
má o děti náležitě postaráno a odpoledne si
vyzvedne šťastné spokojené ratolesti.
S Ivana Dandová

Korunovace se ujal Dominik Duka
Svatá Hora je jedním z nejznámějších církevních míst, do kterého se sjíždějí poutníci ze všech koutů republiky. V neděli 30. června
se právě na Svaté Hoře konala 287. slavnost Korunovace milostné sošky Panny Marie Svatohorské.

Korunovace na Svaté Hoře se účastnilo přes 1200 návštěvníků.

Podíváme-li se do historie, zjistíme, že milostnou sošku Panny Marie Svatohorské korunoval papežskými korunkami na základě
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Foto: Jan Traxler

dekretu papeže Klementa XII. pražský světící
biskup Jan Rudolf Špork 22. června 1732.
V témže dekretu papež Klement stanovil, že

Korunovace se bude slavit 3. neděli po slavnosti Seslání Ducha Svatého.
„Letošní Korunovace se zúčastnilo více než
1200 návštěvníků. Hlavním celebrantem mše
svaté v 9 hodin byl kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský, primas český. Pro návštěvníky
a poutníky byl připraven celodenní program
včetně mini konference o kardinálu Tomáškovi
a varhanního koncertu,“ přiblížil akci tiskový
mluvčí Svaté Hory Jan Traxler.
„Tuto církevní událost, které se účastní stovky
věřících ze všech koutů republiky i zahraničí,
vnímáme jako neodmyslitelnou součást života
v Příbrami. Jedním z dalších důvodů setkání na
Svaté Hoře může být například Příbramská svatohorská šalmaj, která se bude konat v září,“
uvedla místostarostka města Zorka Brožíková.
V průběhu letních prázdnin můžete Svatou
Horu navštívit jako zajímavý turistický cíl nebo
se zaměřit na další akce. „Další zajímanou akcí
na Svaté Hoře bude 15. srpna v 17.00 mše svatá, při které tři spolubratři Redemptoristé budou
skládat dočasné sliby. Dne 18. srpna v 9.00
bude sloužena Poutní slavnost Nanebevzetí
P. Marie u korunovačního oltáře, po které bude
následovat průvod s milostnou soškou Panny
Marie Svatohorské,“ zve na Svatou Horu Jan
Traxler.
S Eva Švehlová
Městský úřad Příbram
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Dětské úrazy v době prázdnin mohou mít
celoživotní následky
Každý rok o letních prázdninách dochází k velkému množství dětských úrazů, vzniknou během vteřiny, ale následky mohou být
doživotní. Na co si dát o prázdninách pozor?
Děti by se měly – nejen v létě – naučit vyhýbat
rizikovým situacím. K úrazům dochází doma,
venku i při pohybu na komunikacích.
Doma hrozí popáleniny horkými potravinami,
otrava léky či čisticími prostředky, úrazy elektrickým proudem, pády z okna. Rozhodně by dítě
mělo vědět, že nemá otevírat neznámým lidem,
a také s nimi nemá vstupovat do výtahu.
Místem na hraní jsou zahrady, hřiště a parky.
Zásady jsou: nedotýkat se neznámých věcí, např.
injekčních stříkaček či staré munice, nechodit ke
sloupům elektrického vedení apo kolejích, nerozdělávat oheň, nelézt po skalách, sbírat pouze známé rostliny a plody. Důležité je, aby děti věděly,
že nemají skákat do neznámé vody, protože pod
hladinou mohou být kameny. Při jízdě na loďce
je nutno na sobě mít záchrannou vestou. Za bouřky se nesmí schovávat pod vysoké stromy, a nikdy by neměly hladit neznámé psy.
Dítě smí jezdit na kole samo po silnicích od
deseti let. Je také zapotřebí, aby znalo dopravní
předpisy, značky, na hlavě mělo řádně připevněnou ochrannou přilbu a kolo bylo správně
vybavené. Pokud jede po silnici večer či za šera,
je nutno používat reflexní oblečení a světla. Různé tašky rozhodně nepatří na řídítka, ale na nosič.
Děti by také měly dobře znát pravidla správného
přecházení vozovky a to, že se ve vozidle musí
vždy připoutat.

Doporučení záchranářů
Sport: Nepřeceňujte své síly, zejména pokud během roku pravidelně nesportujete. Pro sport
si vybírejte terén, který odpovídá vašim silám a schopnostem. Nepodceňujte bezpečnost
a používejte ochranné prostředky, například přilby a chrániče.
Alkohol: Především o prázdninách mládež experimentuje s drogami a alkoholem. Alkohol
snižuje odhad míry rizika a lidé pod jeho vlivem přeceňují své schopnosti i síly. Pokud si
tedy dospělí chtějí dát v letním horku skleničku, měli by volit „lehčí variantu“ – vinný střik
či nízkostupňové pivo.
Koupání: Koupající by měli dodržovat známá pravidla – neskákat do neznámé vody či nechodit do vody rozehřátí. Opatrní by měli být především kardiaci, epileptici, lidé s vysokým
krevním tlakem a všichni, kdo trpí nějakým chronickým onemocněním. Malé děti u vody
vždy hlídejte. Kruhy na koupání a rukávky nejsou v žádném případě plnohodnotnou ochranou neplavců.
Slunění: Vystavení pokožky slunečním paprskům by nemělo být naráz, ale postupné. Nikdy
nezapomínejte na kvalitní opalovací krémy, čepici a sluneční brýle. Vyhnete se tak spáleninám, úžehu, který vzniká při pobytu na slunci, či úpalu, který je způsoben pobytem v horkém prostředí. Nepodceňujte svůj aktuální zdravotní stav a dodržujte pitný režim, úměrně
se oblékejte, noste pokrývku hlavy a nevycházejte na slunce mezi dvanáctou a třetí hodinou
odpolední.
Doprava: O prázdninách vyjíždí na silnice mnoho svátečních řidičů. Nejsou zvyklí na provoz
a často nedokážou odhadnout své schopnosti. V letním horku se navíc i nejzkušenější řidič
mnohem rychleji unaví a ztratí na ostražitosti. Jakmile za volantem pocítíte únavu nebo
slabo z přehřátí, zastavte, nadýchejte se čerstvého vzduchu, napijte se, udělejte si přestávku
nebo si i na chvíli zdřímněte.

S Monika Schindlová
Policie ČR Příbram

Obří sraz skautů byl i s příbramskou účastí
Nejen příbramští skauti vyrazili na mezinárodní akci v Nizozemsku. Poznali část této země, kolegy z jiný států, ale také národní
kuchyně jednotlivých výprav. Příští Intercamp se uskuteční ve Velké Británii.
V podvečer 6. června 2019 se vydali skauti z
Dobříše, Příbrami, Rožmitálu a Slivice na pětidenní skautský sraz zvaný Intercamp. Akce se
letos konala v Nizozemsku a účastnilo se jí 12
zemí: Švýcarsko, Německo, USA, Velká Británie,
Irsko, Belgie, Francie, Nizozemsko, Slovensko,

V kontingentu
z České republiky přijelo
978 skautů a skautek.

Polsko, Ukrajina, Česká republika. Téměř pět
tisíc lidí. V kontingentu z České republiky přijelo
978 skautů a skautek. První zastávkou výpravy
z příbramského okresu bylo město Nijmegen,
kde jsme navštívili například kostel Mariënburgkapel, Kronenburgerpark a Valkhof Park. Odpoledne jsme již přejeli do kempu. Celý program
byl věnován čtyřem živlům. V sobotu jsme se
vydali na 16kilometrovou túru ve skupinkách
namíchaných z různých národností. Putovali
jsme přírodou i městem a cestou nás čekaly různé aktivity zaměřené právě na vodu, oheň,
vzduch a zemi. V neděli jsme utvořili menší
mezinárodní družiny, pro které organizátoři připravili různé hry jako lidský stolní fotbal, lukostřelbu, výrobu malé plotýnky z plechovky na
palačinku a mnoho dalších. V rámci doprovodného programu jsme si mohli potisknout trička,

uplést z turbánek z paracordu nebo navštívit
skautské muzeum. Cílem Intercampu je poznat
různé země a jejich kultury, a tak nechyběl ani
Street food festival, který se konal v neděli večer.
Každá výprava měla za úkol přivézt nebo na místě uvařit typické jídlo pro jejich zemi. Část areálu
tak ožila různými vůněmi a opravdu každý si
přišel na své. V pondělí dopoledne se konal
ukončovací ceremoniál, při kterém byly slavnostně sejmuty vlajky všech zúčastněných zemí.
Na závěr vedoucí celé akce předala oficiální vlajku Intercampu příštímu vedoucímu, a to na ze
dřeva postaveném Tower Bridge, neboť příští
rok se bude mezinárodní setkání konat ve Velké
Británii. Domů se naše výprava vrátila v pondělí
večer nabytá dojmy a zážitky.
S Veronika Zdobinská
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SPOLEČNOST

Hoorn tíží parkování, ale sází více
na cyklistickou dopravu
Na konci května vyrazila delegace z Příbrami do nizozemského města Hoorn na dlouho plánovanou návštěvu. Jejím cílem bylo
podpořit dlouholetou spolupráci obou měst a přimět hoornské školy k účasti na dalším cyklu projektu Erasmus+. Vyměnili jsme si
také postřehy a sdíleli problémy související se správou našich měst.
nové kapitoly, a to například v oblasti sociální
práce. Byla uzavřena dohoda s hoornskými
školami o zapojení do dalšího cyklu projektu
Erasmus+. V nejbližších měsících navštíví naši
nizozemští kolegové Příbram u příležitosti plánovaných kulturních a sportovních akcí.
Měl jsem velkou radost z toho, že už je pryč
ta doba, kdy jsme si při návštěvě zemí západní
Evropy připadali jako chudí příbuzní. Nejsme
na tom ekonomicky tak dobře jako Hoorn, nicméně platí, že Příbram je město s vynikající
úrovní, kulturou a kvalitou života. Nemusíme
se za nic stydět. Můžeme být hrdí na to, v jakém
městě žijeme.
S Jan Konvalinka
starosta města Příbram

Setkání s mnoha zajímavými lidmi, nové projekty a diskuse o spolupráci i problémech obou měst. To tvořilo
náplň cesty do partnerského Hoornu.
Foto: red

Příbram a nizozemský Hoorn spolupracují
mnoho let. Už od roku 1992 o sobě města „vědí“
a jejich zástupci se při různých příležitostech
setkávají. Jde hlavně o společné projekty
v oblasti školství, kultury, historie a sportu.
Pořádají se výměnné pobyty a společné akce.
JAN A JAN
Během nedávné třídenní návštěvy, která začala v pondělí 27. května, jsme se setkali s mnoha
zajímavými lidmi. Mezi nimi byl i starosta města
Hoorn Jan Nieuwenburg. Po vzájemném představení a poněkud legračním zjištění stejných
křestních jmen starostů jsme dlouze hovořili
o radostech a strastech jednotlivých měst. Ptali
jsem se hoornského starosty na detaily jeho práce

Pryč je doba, kdy jsme si při
návštěvě západoevropských
zemí připadali jako chudí
příbuzní.

a na těžkosti, kterým čelí. V obecné rovině to mají
stejné jako my. Také se například potýkají s parkováním v centru. Též se nevyhnuli zavádění
zpoplatněných zón a v nejbližších letech budou
stavět parkovací dům. Na rozdíl od nás nemusí
příliš řešit alternativní městskou dopravu, neboť
jízdu na kole berou, tak jako ostatně v celé jejich
zemi, jako samozřejmost. A to je vidět na každém
kroku. Cyklisté jezdí disciplinovaně a řidiči aut
je respektují. Záviděníhodný stav.
Docela mne udivil způsob, jakým jsou starostové v Nizozemí voleni. Občané si ve volbách vyberou jednotlivé radní. Ti pak králi
(Nizozemsko je monarchie) doporučí kandidáta. Král pak rozhodne a starostu na určité
období jmenuje. Zajímavý a pro nás asi dost
těžko představitelný způsob volby samosprávných činitelů.
Součástí naší návštěvy byl i workshop, který
vedla ředitelka MŠ Klubíčko Vladimíra Slavíková. Tématem byla artefiletika (metoda vzdělávání, která podtrhuje význam tvořivosti
a vztahu k umění a kultuře) a její užití ve výuce
dětí v předškolním vzdělávání.
SPOLUPRÁCE V ERASMU+
BUDE POKRAČOVAT
Z návštěvy Hoornu máme dobrý pocit.
S našimi nizozemskými přáteli jsme se vzájemně ujistili, že spolupráce a přátelství našich
měst bude pokračovat. Současně otevřeme její
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Spolupráce
s německým
Freibergem
pokračuje

Podepsání dodatku ke smlouvě stvrzuje dlouhouleté partnerství mezi Příbramí a Freibergem.
Foto: Eva Švehlová

V sobotu 29. června podepsali 1. místostarosta Příbrami Martin Buršík a starosta
Freibergu Sven Krüger dodatek ke smlouvě
o spolupráci mezi oběma městy. Vyjádřili
tak vůli navázat na úspěšné projekty
v oblasti školství a kultury a také podporovat projekty nové, např. v oblasti sociálních
služeb či cestovního ruchu. Inspirativní pro
obě strany je také sdílení zkušeností z řízení
města a provozu městských zařízení.
S red

BRDY

Jahodová hora: Pohodový výlet
do stínu mohutných buků
Asi 2,5 km západně od osady Buková (obec Věšín) najdeme skalní areál Jahodové hory (726 m). Ta bývala cílem výletů prvních
turistů a návštěvníků nedaleké hájovny Varta. A nelze se tomu divit. Romantická, místy divoká skaliska lákají k poměrně
nenáročnému pohodovému výletu a posezení ve stínu mohutných buků i dnes.

Kamenný chodník na jeden z vrcholů areálu Jahodové hory.

Nedaleko vrcholu Jahodová hora, ve volném
lese vlevo od cesty, ještě spatříme prastarý
kamenný chodník, spojující úpatí skály s jejím
vrcholem. Odtud býval pěkný, dnes již špičkami vzrostlých stromů poněkud odcloněný
rozhled do rožmitálské kotliny a dále na
vrcholky středního Povltaví. Vybudování lesního chodníku muselo být velmi pracné, patrně dílo obětavých turistických nadšenců,
sloužící dodnes.
Po vzniku Klubu českých turistů v Praze
(1888, předseda Vojtěch Náprstek) byla velmi

Zelená značka z Bukové nás
dovede k rozsáhlé
a udržované lučině, na jejímž
okraji stojí hájovna Varta.

brzy založena také jeho pobočka, takzvaný
odbor, v Příbrami, a to hlavně zásluhou profesora Josefa Hrabáka, c. k. vrchního horního
rady. Z jeho podnětu pak v roce 1893 vyšel
obsáhlý Průvodce po Příbrami a okolí (má přes
200 stran), jehož důležitou součástí byl
podrobný popis Brd, mapka a pár kreslených
obrázků, dokumentující činnost prvních turistických značkařů. Dnes je toto dílo již velmi
vzácné.
Narazíme-li někde na dobové fotografie
z Brd, vidíme dámy v dlouhých róbách, s klobouky na hlavách, s košíčky se svačinou, elegantní muže v oblecích, bílých košilích
s motýlkem či vázankou. Úžasné období
prvních brdských turistických aktivit.
V areálu Jahodové hory, vpravo od cesty,
dále najdeme v Brdech málo vídanou velkou
skalní průrvu, vlastně průchozí volně se svažující komín. Při jeho horní části rozsáhlá mýtina odhaluje další skalisko – rozeklaný mrazový
srub. Pokud na něj s opatrností na vhodném
místě vyšplháme, zjistíme, že je zde docela
pěkný pohled na hřeben Prahy (862 m) a Malého Toku (843 m).
Na výlet se nejspíše vydáme z Bukové po
zelené turistické značce. Lesní cesta nás dove-

Foto: Jaroslav Hodrment

de k rozsáhlé a udržované lučině, na jejímž
okraji stojí hájovna Varta. Za ní stoupáním po
serpentině dorazíme do mělkého sedla. Zde se
značenými odbočkami vydáme buď vlevo
k vrcholu Jahodové hory a kamennému chodníku, nebo vpravo ke skalní průrvě a mrazovému srubu. Projít si Jahodou horu rozhodně
stojí za trochu námahy.
S Jaroslav Hodrment

První turisté, patrně u jednoho ze skalisek Jahodové
hory.
Repro: Jaroslav Hodrment
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Příbram na vlně zábavy,
kultury a sportu
Koncem jara a začátkem léta se v Příbrami roztrhne pytel s kulturními, sportovními
a společenskými událostmi. Fotograﬁcká retrospektiva připomíná několik z nich –
Novák Fest, Vítání slunovratu, Prokopskou pouť, Příbramský půlmaraton,
Svatohorský Downtown či koncerty Pražského výběru a Spirituál kvintetu.

Majda a Petr čile komunikovali s dětským publikem
Novák festu

Hasičtí popletové Bombéros na Nováku

O adrenalin na Nováku nebyla nouze. Exhibice BMX
kol a skateboardů ve skateparku

Soustředění před startem. Příbramský půlmaraton se letos běžel už potřetí

Byl to revival, ale skoro jako originál. Prague Queen
na Vítání slunovratu

... roztopila publikum plného letního kina.
Kapela Pražský výběr i s tradiční kostýmní vložkou...
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Prokopská pouť. To byla hornická paráda, polní mše i kulturní program. Tradiční příbramská akce se konala letos potřicáté

Novák fest. Sprejování tentokrát povoleno

Závodní aerobik v podání Sportklubu Oxygen Příbram

Vítání slunovratu by se neobešlo bez rytmů samby. Taneční umění předvedla Veronika Lálová

Spiritual kvintet

Downtown

S Foto: Luboš Toman, Petr Černohorský,
Eva Švehlová
Text: Stanislav D. Břeň
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Neslavný návrat Gutštejnů do Příbrami
Když Jan Trčka z Vitence uposlechl výzvy krále Ferdinanda I. k navrácení Příbrami, kterou měl v zástavě, příbramská městská rada
si nechala v roce 1541 vyrobit stříbrné pečetidlo s opisem „Pečeť z města Příbrami“. Příbramští opět doufali, že se zástavních
majitelů konečně zbavili.

Stříbrné městské pečetidlo z roku 1541.
Foto: Státní okresní archiv Příbram

Jen pár nejstarších lidí si tehdy ještě pamatovalo, jak v roce 1509 přišel o příbramský
statek jeho někdejší zástavní držitel Kryštof
z Gutštejna (†1516) pro svá provinění vůči
králi a zemským zákonům. Kryštofův syn
Albrecht z Gutštejna na Ronšperku se pak na
sedm let stáhl do ústraní. Když ale v roce 1526
podpořil v nárocích na český trůn Ferdinanda
Habsburského, ten ho po své volbě králem
jmenoval radou české komory a roku 1534
dokonce nejvyšším mincmistrem, takže mu
náležely vrchní rozhodovací pravomoc
a dohled i nad příbramskými doly. Na základě
svých zkušeností z Kutné Hory prosadil
Albrecht z Gutštejna ověřený způsob tavení
stříbra i v příbramské huti a později stál také
za nuceným odchodem Jana Trčky z Vitence
z Příbrami.
Jako nejvyšší mincmistr pak začal Albrecht
z Gutštejna naléhat na majitele prosperujících
jáchymovských stříbrných dolů Jeronýma Šlika, aby se příbramského statku ujal, jenže hrabě Šlik měl o hospodářství a správě hor jiné
představy než česká komora, a tak zástavu Příbrami po několikaměsíčním vyjednávání definitivně odmítl.

V roce 1560 stálo ve městě
asi 170 obytných stavení.
Většinou to byly plnoprávné
právovárečné domy zatížené
povinností platit daně.
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Král Ferdinand I. překvapivě postoupil na
začátku října 1541 celý statek Příbram i s hradem do zástavy Ludvíkovi z Gutštejna, který
byl bratrancem nejvyššího mincmistra Albrechta z Gutštejna a který rychle hledal nové
sídlo poté, co 2. června 1541 způsobilo jeho
neopatrné služebnictvo strašlivý požár Hradčan a Menšího Města pražského, při kterém
zahynulo na padesát lidí, shořela větší část
desk zemských, tj. pozemkových knih české
šlechty (předchůdce dnešního katastru nemovitostí) a vyhořel i Ludvíkův malostranský
dům.
Nového příbramského majetku si však
Ludvík z Gutštejna dlouho neužil. Rok po požáru ho na Novém Městě pražském zabil zřejmě
v hádce Jan Firšic, již jednou souzený vrah.
Pro nepřítomnost svědků během jejich sporu
nebylo jasné, kdo si začal, a tak Firšic za zločin
spáchaný na Ludvíkovi nemohl být odsouzen.
Spravedlnost Firšice dostihla po dvaceti letech,
když ho kdosi zavraždil v Kutné Hoře.
SPOR O PIVO
Po Ludvíkovi zůstala vdova Eliška rozená
Berková z Dubé a maličký syn Jindřich, jehož
poručníkem se stal Ludvíkův strýc Volf z Gutštejna na Chyších, přísedící nejvyššího zemského soudu a komorního soudu. V Příbrami
dal postavit nový pivovar, protiprávně začal
vařit pivo na prodej a nutil příbramské obyvatele, aby ho kupovali a konzumovali místo piva
z jejich obecního pivovaru. Nařídil sedlákům
na celém příbramském statku, že pšenici a ječmen musí prodávat jen do vrchnostenských
dvorů a pivovarů.
Ferdinand I. mu na žádost Příbramských připomněl, že dostal panství do zástavy s podmínkou, že bude zachovávat jejich práva
a nebude je obtěžovat novými povinnostmi.
Král přikázal Volfovi, aby vařil pivo jen pro
svou potřebu a dovolil lidem jezdit s obilím na
trh. Volf se vymlouval, že hospodaří pouze jako
poručník sirotka Jindřicha, jemuž nechce způsobit škodu, a že hledá nové zdroje příjmu, aby
mu jednou panství mohl odevzdat v pořádku.
Městská rada a rychtář pilně dbali na to, aby
úředníci Volfa z Gutštejna co nejméně zasahovali do obecní samosprávy. Ve městě panoval
čilý ruch, Příbramští obchodovali s lidmi pracujícími na horách, kteří si ve městě díky prosperujícímu dolování kupovali nemovitosti.
Havíři německého původu se často ženili
s místními ženami, a tak postupně splývali
s místním obyvatelstvem.
STÍŽNOSTI POKRAČUJÍ
Netrvalo dlouho a Volf z Gutštejna staré spory s městem znovu rozvířil svými neoprávněnými požadavky. Příbramští se s ním snažili
dohodnout, ale když se jim to nepodařilo, stěžovali si na něj u české komory. Král Ferdinand I. nařídil komornímu soudu, aby Volfa

pozval k soudnímu projednání jejich žaloby.
Než k němu došlo, Volf v roce 1545 zemřel.
Poručnictví nad dědictvím Ludvíka z Gutštejna převzal Volfův syn Viktorin. Ani on se
nechoval k Příbramským příliš dobře, a jejich
stížnosti opět mířily ke králi, který se snažil
Viktorina přimět, aby své požadavky na Příbramské krotil.
Když roku 1554 či 1555 i Viktorin z Gutštejna zemřel, převzali poručnictví nad Jindřichem
bratři Jiřík a Albrecht z Gutštejna z rýzmberské
větve rodu. Znovu zakazovali lidem vařit pivo
a svobodně prodávat pšenici na trhu. Příbramští se obrátili s žádostí o pomoc na arcivévodu
a královského místodržícího Ferdinanda Tyrolského, který bratřím z Gutštejna nařídil, aby
Příbramské neobtěžovali.
U Ferdinandova dvora žil totiž kromě dalších
synů z předních urozených rodů z Čech i dospívající Jindřich z Gutštejna, budoucí dědic příbramského statku, na kterém se Ferdinand
jako zástupce krále především snažil udržet
pokoj, než Jindřich dosáhne zletilosti a postará
se o to sám.
Jindřich z Gutštejna obdržel od krále Ferdinanda I. zápis na doživotní držení města Příbramě k roku 1560. Ve městě tehdy stálo asi
170 obytných stavení. Většinou to byly plnoprávné právovárečné domy zatížené povinností platit daně. Ze čtyřiceti domků se
neplatilo nic, protože jejich obyvatelé byli příliš
chudí.
POŽÁR ZACHVÁTIL I ŠPITÁLNÍ KOSTEL
V březnu 1560 zachvátil část Příbrami požár,
kterému padlo za oběť 26 domů a při kterém
byl zničen také špitální kostel sv. Jana Křtitele.
Jindřich z Gutštejna tehdy propůjčil všechna
práva k městu své matce Elišce, znovu provdané za hraběte Vavřince Šlika, jehož starší a již
zmíněný bratr Jeroným byl v roce 1541 několik
měsíců zástavním majitelem Příbrami.
V roce 1564 nezkušený Jindřich z Gutštejna
z mladické nerozvážnosti prodal zástavní Příbram Ladislavovi ze Šternberka na Zelené Hoře
za stejnou sumu, za jakou ji kdysi koupil jeho
otec Ludvík, protože část vyhořelých domů
byla ještě pustá a hory právě prožívaly období
útlumu. Později tohoto prodeje velmi litoval.
Tak Příbram navždy vyšla z držení Hroznatovců – Gutštejnů. Zanechali po sobě kromě
svého sídla u Dušnické brány přeměněného na
děkanství jen vyobrazení svého rodového znaku v kapli na Svaté Hoře, kde byl zamalován
ve třicátých letech 17. století společně s jinými
erby pánů a rytířů, majících v době postavení
této kaple k Příbrami blízký vztah.
S Věra Smolová
Státní okresní archiv Příbram

HISTORIE

Skromný a dobrosrdečný
malíř Josef Mathauser
V minulém díle jsme si připomněli život a dílo významného malíře kostelních obrazů
Jana Umlaufa a dnes ukončíme sérii životopisů „malířů ze Svaté Hory“ připomínkou
jeho souputníka Josefa Mathausera.

KALENDÁRIUM
3. srpna 1879
Březohorská rada se usnesla zřídit kašnu
s napojením na obecní vodovod poblíž
dolu Vojtěch.

14. srpna 1969

Josef Mathauser.

Repro: Daniel Doležal

Josef Mathauser se narodil v roce 1846 ve
Staňkově jako prvorozený syn v rodině pekařského mistra. Vyučil se malířem pokojů, avšak
velmi záhy se začal zajímat o uměleckou malbu. Jeho mentorem měl být známý domažlický
malíř kostelních obrazů Ignác Amerling.
O Josefově studiu na některé z malířských akademií se sice nedochovaly žádné zmínky, ale
předpokládá se, že byl určitý čas v kontaktu
s akademickým prostředím a získal tím cenné
zkušenosti a inspiraci. Rané práce vytvořil
v rodném Pošumaví, např. namaloval oponu
pro staňkovské ochotníky, ale velmi záhy odešel za prací i zkušenostmi do světa.
Poté se usadil v Praze, kde se v roce 1875
oženil s Antonií Jenčovou. V Praze si pak vybudoval ateliér, a přes několikeré stěhování své
domácnosti po pražských adresách v hlavním
městě setrval až do své smrti. V metropoli byl
vystaven velmi silné konkurenci dalších
výtvarných umělců, přesto zde dokázal uspět.
V Praze se Josef Mathauser začlenil do spole-

Velmi cenný je obraz Příbram
od Žežic, který je vedutou
zachycující podobu našeho
města na konci 19. století.

čenského života, stal se členem několika
uměleckých i sociálních spolků, např. Výpomocného a penzijního spolku sv. Lukáše či Jednoty výtvarných umělců.
Josef Mathauser byl charakterizován jako
člověk skromný, dobrosrdečný a vlídný, který
nade vše miloval vlastní rodinu. Během svých
objednávek se seznámil s mnoha církevními
hodnostáři, mezi kterými si pak našel celo životní přátele. V námětech i žánrech bylo
malířské dílo Josefa Mathausera velmi pestré.
Zpočátku jej zaměstnávali čelní šlechtici. Maloval jejich portréty, např. Bedřicha ze Schwarzenberka. V roce 1877 pobýval na zámku
v Liblici u Mělníka, kde pro své hostitele maloval zdejší krajinu i portréty zámeckých pánů,
o rok později si jej najal hraběcí rod Buquoyů,
aby portrétoval jejich rodinu, atd. Aristokratické zakázky však koncem 70. let 19. století
ustaly a Mathauser se musel přeorientovat na
jinou klientelu, tedy na (oproti šlechtě) skromnější měšťanstvo. Avšak i o tyto zákazníky
postupně přicházel, zejména z důvodu konkurence mnohem levnější fotografie. S určitou
dávkou štěstí se proto rozhodl vrátit k původní
specializaci, tedy ke dráze malíře církevních
a historických obrazů.
Výstavba nových kostelů na předměstích
i rekonstrukce těch stávajících byla v té době
poměrně stabilním zdrojem zakázek, a tedy
i Mathauserova živobytí. Mezi jeho zákazníky
patřily též církevní řády, zejména redemptoristé, a není tedy divu, že jejich prostřednictvím se Josef Mathauser dostal do našeho
města. Na základě spokojenosti s pracemi na
výzdobě malostranského kostela sv. Kajetána
si jej redemptoristé vybrali i pro dílo v Příbrami.
Rozsáhlá malířská výzdoba a zároveň restaurování starších děl na Svaté Hoře se následně
staly Mathauserovou nejvýznamnější církevní,
ne-li vůbec životní zakázkou.
Na Svaté Hoře pracoval v letech 1889–1905.
Mezi jeho nejvýraznější stopy patří výmalba
všech lunet v ambitech, na kterých jsou vyobrazeny romantizující výjevy z historie Svaté
Hory. Převaha jeho práce ale byla realizována
na poli obnovy a restaurování již poškozených
a vybledlých fresek a obrazů. Při zdejším pobytu však nevytvořil pouze obrazy s náboženskou
a historickou tematikou. Velmi cenný pro naše
město je např. velký obraz „Příbram od Žežic“
z roku 1899, který je vedutou zachycující
podobu našeho města na konci 19. století.
Obraz dnes nalezneme ve sbírkách Hornického
muzea Příbram. Josef Mathauser zemřel
10. ledna 1917.

Zemřel Quido Maria Vyskočil, příbramský
spisovatel, básník a patriot.

15. srpna 1959
Divadlo A. Dvořáka Příbram (tehdy Městské divadlo Příbram) zahájilo svoji první
sezonu slavnostní schůzí.

21. srpna 1539
Jan z Vitence daroval městu Příbram za
pomoc v době potřeby cihelnu.

22. srpna 1909
Zahájil provoz Grand Amerikan-Biograf
ve stanu na Hornickém náměstí. Majitelem byl Karel Fink, který zde předtím provozoval panoptikum a muzeum kuriozit.

24. srpna 1579
Jan Tetický ze Šonova, purkrabí zástavní
majitelky Příbramě Kateřiny z Lokšan,
získal dům u Modré Hvězdy v Dlouhé ulici
čp. 94, který stojí dodnes.

26. srpna 1889
V rámci vojenského cvičení navštívil Příbram arcivévoda a následník trůnu František Ferdinand d'Este.

27. srpna 1619
Petr Arnošt z Mannsfeldu, velitel stavovského vojska, obhlížel příbramskou
posádku.

30. srpna 1939
Natahování kostelních hodin u sv. Jakuba
svěřila městská rada p. Zajíčkovi za plat
300 korun ročně.

30. srpna 1919
V příbramské Sokolovně vystoupil ve své
době slavný operní pěvec z Národního
divadla v Praze Emil Burian, kterého
doplnili zdejší umělci Sl. Fiedlerová
a dr. Josef Theurer.

S Daniel Doležal
Státní okresní archiv v Praze
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NA ZÁVĚR
Vezměte si
do rodiny
psího parťáka

Adoptujte koťátka

Kamil je asi čtyřletý kříženec loveckého psa.
Aktivní a kontaktní pejsek bude vhodný k někomu, kdo s ním bude trávit
hodně času.

Spolek pro kočku nabízí koťátka k adopci,
jsou očkovaná, čistotná a mazlivá. Koťátka mají
různé barvy a pohlaví. Také máme k adopci
kastrované a očkované kočičky a kocourky.

V případě zájmu volejte na tel.: 773 982 827.
S Alena Synková
Spolek pro kočku

Don je osmi- až devítiletý
německý ovčák.
Odchycen byl 24. června
letošního roku na
Červené. Na krku má
polostahovací látkový
obojek. Je čipovaný, ale
bohužel není
zaregistrovaný v žádné
známé databázi. Záznam nemá ani v registru
vedeném Městským úřadem Příbram.

Deny je asi tříletý
kříženec labradora.
Zpočátku se chová
nedůvěřivě a není
vhodný k ostatním
zvířatům.

Baron je 10–11letý
německý ovčák. Náš pan
Baron je velice hodný
a přátelský pes. Rád
chodil s venčiteli na kratší
procházky, ale nyní mu
již tolik neslouží zadní
tlapky. Nevadí mu děti,
ale pejsky nemá rád.
K němu by se nám líbila velká zahrada, kterou vám
jistě ohlídá. Tento pejsek má i základní poslušnost.

Bady je dvanáctiletý
statný německý ovčák,
který není rád sám.
Bohužel neměl štěstí
na své páníčky. Asi jim
vadilo, že ztrácí zrak.
V útulku je již čtyři roky,
a stále čeká na nějakého
kamaráda, kterému
nebude jeho vada na obtíž. Je vhodný k domku
s velkou zahradou, kterou jistě ohlídá.

Vážení čtenáři, přinášíme vám pranostiku na měsíc srpen.
Tajenka ze zpravodaje č. 6/2019: Červen studený, sedlák krčí rameny. Knihu vyhrává Jarmila
Sladká. 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 pátá v pořadí, od nás dostane pěknou knihu.
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S Psí útulek Lazec
Podrobnosti o adopci na webu
www.utulekpribram.cz

KALENDÁŘ AKCÍ
DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽÍ

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

3. 8. a 17. 8. 8.00–13.00 Farmářské trhy

Interaktivní prohlídky Prokopské štoly pro děti (út–ne)
12.–16. 8. Příměstský tábor v Hornickém muzeu
Příbram

NOVÝ RYBNÍK
31. 8.

Piknik na Nováku

DIVADLO A. DVOŘÁKA – LETNÍ SCÉNY
30. 8. 20.00 Jak jsem vyhrál válku –
Zámecká zahrada Hluboš

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
19.–23. 8.
Letní příměstský tábor
26. 8.–30. 8. Týden s angličtinou

KNIHOVNA JANA DRDY
12. 8. 8.30 Brain & Breakfast

KINO PŘÍBRAM
1. 8. 20.00
4. 8. 16.00
7. 8. 20.00
8. 8. 20.00
11. 8. 16.00
14. 8. 20.00
15. 8. 20.00
18. 8. 16.00
18. 8. 19.00
21. 8. 20.00
22. 8. 20.00
25. 8. 16.00
25. 8. 19.00
28. 8. 19.00
29. 8. 19.00
30. 8. 16.00
30. 8. 20.00
31. 8. 16.00
31. 8. 19.00

Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw
Lví král – 3D
Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw
Noční můry z temnot
Toy Story 4: Příběh hraček
Srážka s láskou
V lásce a válce
Toy Story 4: Příběh hraček – 3D
Hodinářův učeň
Tenkrát v Hollywoodu
Anna
Hodinářův učeň
Ženy v běhu
Tenkrát v Hollywoodu
Přes prsty
Toy Story 4: Příběh hraček – 3D
Přes prsty
Angry Birds ve ﬁlmu 2
Spider-Man: Daleko od domova – 3D

SVATÁ HORA
4. 8. 14.00 Nedělní varhanní půlhodinka
– Petr Rajnoha
11. 8. 14.00 Nedělní varhanní půlhodinka
– Jürgen Essl (Německo)
18. 8. 14.00 Nedělní varhanní půlhodinka
– Martin Kubát
25. 8. 14.00 Nedělní varhanní půlhodinka
– Pavel Šmolík

SZM PŘÍBRAM

Výstavy:
GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
Stálá expozice Fotograf František Drtikol – život a dílo
příbramského rodáka
Ivan Bukovský – Je těžké být Bohem… (do 25. 8.)

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM
Doprovodné rudy v příbramském uranovém revíru
Interaktivní prohlídky Prokopské štoly pro děti (út–ne)
Krásy podzemí – výstava fotograﬁí
Františka Slezáka (od 9. 8.)

PAMÁTNÍK VOJNA LEŠETICE
Skautská lilie za ostnatým drátem
Významné osobnosti 1., 2. a 3. odboje
Ani gram uranu okupantům
Kresby z vězení – Otmar Oliva

MUZEUM III. ODBOJE – STÁLÉ VÝSTAVY
Političtí vězni v uranových dolech 1948–1968
Ženy ve III. odboji a za mřížemi věznic 1948–1968
Z Čech do sibiřských gulagů

30.–31. 8. Volejbalový turnaj s mezinárodní účastí

FOTBAL: STADION NA LITAVCE
10. 8. 1. FK Příbram - SK Dynamo České Budějovice
24. 8. 1. FK Příbram - FK Jablonec

SK SPARTAK PŘÍBRAM
5.–9. 8. Příměstský sportovní kemp pro děti

SVATÁ HORA
TGM to nikdy nebude mít lehké
Madony v kovu a z kovu

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV
Ochotnické divadlo v Příbrami – Cesta
k profesionální scéně

inzerce
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