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Kahan

Zpravodaj Mìstského úøadu Pøíbram

STALO

SE

V nouzi pozná pøítele

Pøekonat problém, to chce vdy kus odvahy

Mìsto instalovalo pod sochu Arnota
z Pardubic pøed Zámeèkem - Ernestinem nový pískovcový podstavec.
Autorem sochy je ak. sochaø Ivar
Kodym.

V uplynulých dnech byla dokonèena
pøístavba hasièské zbrojnice v Pøíbrami VI - Bøezových Horách. Akci
zajioval odbor investic Mìstského
úøadu Pøíbram.

Na komunikaci v Alovì ulici byl
poloen nový asfaltový povrch.

Na tomto místì Kahanu vìtinou
pøedstavujeme úspìné pøíbramské
sportovce a sportovkynì, zajímavé
osobnosti a lidi, kteøí dosáhli úspìchu v práci èi
osobním ivotì.
P ø e k o n a t
závaný zdravotní
problém, to chce
vdy poøádný kus
odvahy. I proto
tentokrát pøedstavíme paní Vìru
Kosaøovou, která
svùj velký zdravotní handicap
pøekonala nejen
svojí vùlí a odvahou, ale pøedevím fantastickou
pomocí
svých
blízkých.
Zdravotní
problémy zaèaly
Vìøe Kosaøové ji pøed patnácti
lety. Léèba tehdejí nemoci naopak
zpùsobila nefunkènost ledvin.
Mám za sebou vechno moné,
ale dialýza je pro mne takový
veliký straák. Absolvovala jsem to
tehdy a bylo to pro mne hrozné,
øíká Vìra. Natìstí velice pøísná
dieta staèila, ale pøily dalí
zdravotní problémy a stav ledvin se
opìt zhoril. Paní Vìra se dostala
do transplantaèního programu
a tady ji zaèala její cesta ke zdraví.
Asi pro ádnou matku není rozhodnutí darovat ledvinu svému dítìti

nijak tìké. Mamince Vìry Kosaøové je 68 let a její rozhodování
bylo ztíeno pouze pochybami
o tom, zda není jako dárce pøíli

stará. Tyto pochyby lékaøi zcela
jednoznaènì vyvrátili. I kdy
transplantace ledvin patøí k tìm
nejjednoduím, pro maminku to
byla tìká operace, ale zase
naopak mìla lehèí pooperaèní
stav. Moje tìlo si na nový orgán
muselo zvykat, ale teï ji, i pøes
poèáteèní problémy, funguje
naprosto perfektnì. Lékaøi se tehdy
hodnì divili, protoe jsem mìla
hned tøi dárce  mého pøítele
Petra, ten má ale úplnì jinou
skupinu, a pak moji letitou kamarádku Jindøiku, ale ani její krevní

skupina nevyhovovala.
V podobných ivotních situacích
èlovìk skuteènì pozná, jaké lidi
kolem sebe má.
I kdy já, kdybych mohla, tak
bych docela urèitì také pomohla,
o tom nemá Vìra absolutnì ádné
pochyby a pokraèuje: To je pro
nemocného èlovìka úplnì to nejdùleitìjí  mít kolem sebe lidi, kteøí tì
podrí. Pokud je èlovìk na problém sám, je to horí. Mojí skvìlé
mamince patøí velká úcta a podìkování za to, e mi podruhé darovala
ivot, rodinì a vem blízkým
za soudrnost a trpìlivost.
A v neposlední øadì patøí dík
i MUDr. Chládeèkovi za dlouholetou péèi pøed transplantací a lidský
pøístup k pacientùm.
Nyní, pár mìsícù po transplantaci,
ji Vìra Kosaøová ije jako zcela
zdravý èlovìk. V dobì naeho
rozhovoru mìla za sebou ètrnáctikilometrový výlet na kole.
Maminka je celý ivot také hodnì vitální èlovìk. Stále nìkam bìhá
pìky, jenom na kolo se po operaci
bála sednout, ale já jí øíkám:
Mami, vùbec nic se pøece nezmìnilo, a vlezla jsem na kolo. A ona
druhý den pøijela na kole.
I kdy se Vìøe Kosaøové do rozhovoru moc nechtìlo, nakonec
s ním souhlasila, protoe vìøí, e
její pøíbìh tøeba pomùe i ostatním,
podobnì nemocným, a dodá jim
sílu k zvládnutí jejich problémù.
- str -

Výmìna obèanských prùkazù v roce 2005
Pøíjemné letní poèasí vydatnì pøispívá
k rychlému rùstu trávy. Pracovníci
Technických slueb Pøíbram si opravdu na nedostatek práce stìovat
nemohou. Sekaèky a køovinoøezy jsou
plnì vyuité.

Zkontrolujte si vèas svùj
obèanský prùkaz
Podle naøízení vlády è. 612/2004 Sb.
jsou obèané povinni provést výmìnu
obèanských prùkazù bez strojovì
èitelných údajù.
Výmìna je podle data vydání dokladu
rozvrena do ètyø let a konèí 31. 12.
2008.

Oblastní nemocnice Pøíbram,
a. s., pøemísuje od 15. 7. 2005
ambulance Psychologie, Psychiatrie,
Dìtské endokrinologie a Dìtské
kardiologie, které byly do souèasné doby umístìny v prostorách
III. polikliniky v Èechovské ulici,
v Pøíbrami VIII .
Tyto ambulance budou pøemístìny do vlastních prostor Oblastní
nemocnice, areálu II/Pøíbram V 
Zdaboø, budovy H, pøízemí.
Od 18. 7. 2005 jsou pøemístìné
odborné ambulance k dispozici
vem pacientùm ji v nových prostorách.
Památník Vojna - Leetice 43
tel. 603 790 128, 731 554 244,
731 554 253
http://www.muzeum-pribram-cz
e-mail: info@muzeum-pribram.cz
duben - øíjen, úterý - nedìle 9 - 17 h.
listopad - bøezen, úterý - pátek 9 - 16 h.

Koncert A. Langerové a skupiny
Divokej Bill 31. 8. byl zruen.

Jedná se o obèanské prùkazy vech
typù kníek, bez ohledu na vyznaèenou dobu platnosti. To znamená, e je
nutné vymìnit i prùkazy s vyznaèenou
platností bez omezení nebo platnost
prodlouena bez omezení.
Dále se výmìna týká obèanských prùkazù typu rùová karta, vydaný
od 1. kvìtna 1993 do 31. 12. 1994,
rovnì bez ohledu na to, je-li v nich
vyznaèena doba platnosti bez omezení. Tyto karty se poznají tak, e jsou
vydávány pouze v èeské verzi, na titulní
stranì neobsahují podpis dritele a pod
fotografií na titulní stranì nemají
ádné údaje.
ádost o vydání nového obèanského
prùkazu je nutno podat nejpozdìji
do 15. 11. 2005.
Potøebné doklady:
- vyplnìný formuláø ádost o vydání
obèanského prùkazu s vlastnoruèním
podpisem adatele. V odùvodnìných
pøípadech, zejména ze zdravotních dùvodù, kdy se obèan nemùe podepsat,
není podpis vyadován a kolonka zùstane prázdná. Formuláø je k dispozici
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S TA R O S T Y

v uplynulém mìsíci jsme
velice intenzivnì pokraèovali
v práci, kterou mùeme
nazvat pozitivní prezentace
mìsta Pøíbram v celoploných médiích. Po velice pìkné
prezentaci v Èeské televizi
v souvislosti s Národní poutí
na Svaté Hoøe jsme se nyní
podíleli na projektu, který pod názvem
Pøítì u Vás.. vysílá ÈT a který má diváckou
sledovanost a dva a pùl milionu divákù.
Poøad bude vysílán 17. záøí na ÈT 1 a ÈT 2.
V tomto poøadu bude pøedstavena mìstská
slavnost Prokopská pou a zároveò i prezentováno mìsto. Je natoèen velice zajímavý
patnáctiminutový dokument o Pøíbrami,
ve kterém vystoupí i øeditel muzea Josef
Velfl, zástupci Spolku Prokop se svým
starostou Chrudoem Fialou a také uvidíme
zábìry z veselice, která následnì probìhla
v pøíbramské Sokolovnì.

Prázdniny zatím nemají ádný vliv na práci
rady mìsta, a tak jednání probíhala i bìhem
èervence. Øeí se pøedevím provozní
problémy úøadu.

V minulém mìsíci jsem také pøijal pozvání
na americkou ambasádu, kde probíhala oslava
výroèí Dne nezávislosti. Setkal jsem se pøi
této pøíleitosti i s prezidentem V. Klausem
a vyuil ji k oficiálnímu pozvání k návtìvì
Pøíbrami. Pan prezident mì ujistil, e v záøí
má naplánovanou tøídenní cestu do jiní èásti
Støedoèeského kraje a potvrdil, e mìsto
Pøíbram i pøíbramskou radnici zcela urèitì
nevynechá. V programu má také návtìvu
Památníku Vojna.

Úspìnì, se vzrùstající návtìvností, probìhla Prokopská pou, která pro mì byla letos
o to jednoduí, e jsem celý prùvod absolvoval v koèáøe. Natìstí vylo i krásné
poèasí.

Na pøíbramské radnici není zatím tzv. okur-

ková sezona vùbec znát, protoe probíhá
spousta dùleitých jednání. Celá øada se jich
týká pøedevím pøípravy na zahájení výstavby
èistièky odpadních vod, jednání jsou plnì
v reii místostarosty Ivana edivého. Týden
co týden jsou velká sezení s øadou nejrùznìjích expertù Evropské unie.

Intenzivnì jedná také komise cestovního ruchu
Støedoèeského krajského úøadu, které jsem
èlenem. Po Kutné Hoøe jsme nyní navtívili
Èeský Merán - Sedlecko a Prèicko. To je klasická ukázka lákání turistù do ekologicky
èisté krajiny bez prùmyslu, která zároveò
poskytuje práci lidem, kteøí tady ijí. Nemá
smysl podporovat ekonomiku tím, e bychom v této krásné krajinì stavìli fabriky,
ale spíe sjezdovky, golfová høitì, koòské
a rybí farmy. Tato oblast je v tomto smìru
velice zajímavou ukázkou i pro nás.

V èervenci jsem také mìl krátkou rodinnou
dovolenou. Na kole jsme ujeli kolem 350 kilometrù podél Dunaje a na vlastní kùi jsem
si tak vyzkouel to, oè se tady u nás snaíme
- infocentra, znaèení cyklotras, zaøízení pro
cyklisty a podobnì. Bylo to pro mne velmi
inspirující a pøi návtìvì Rakouska si øíkáte,
zda má vùbec smysl u nás nìco budovat. Ale
urèitì má, jednou jistì dosáhneme stejného cíle.
Intenzivnì zaèaly práce na dalích význam-

ných stavbách, na které èerpáme státní dotace.
Patøí sem pøestavba bývalého Simply klubu
na byty a také stavba víceúèelového sportovního komplexu na Spartaku. Tady vznikne
nejen sportovní zázemí, ale také osm nových
bytových jednotek.

Dne 31. 12. 2005 konèí platnost
obèanských prùkazù vydaných
do 31. prosince 1994.
Srdeènì Vás vechny zveme ve ètvrtek 18. 8. od 16 hodin na námìstí
T. G. Masaryka. Teátr Víti Marèíka
zde pøedvede jedno ze svých pøedstavení - Robinsona Crusoe. Pøijïte,
nebudete litovat. Vstup zdarma. Blií
informace na www.teatr.cz.

S LOVO

Dalí velmi významné jednání bylo se sta-

V této budovì v ulici Gen. Tesaøíka 19 sídlí také oddìlení obèanských
prùkazù a cestovních dokladù Mìstského úøadu Pøíbram.
na Mìstském úøadu Pøíbram, oddìlení
obèanských prùkazù a cestovních
dokladù, Pøíbram I, Gen. Tesaøíka 19,
na matrièních úøadech ve správním
obvodu Pøíbram, v Infocentru MìÚ
Pøíbram, v Pøíbrami I, Zámeèek Ernestinum a v Informacích v hlavní
budovì MìÚ v Tyrovì ulici 108.
- k ádosti je nutno pøedloit lx souèasnou barevnou fotografii o rozmìru
35 x 45 mm (nelze pouitou z jiného
dokladu, èi starou, èernobílou, atp.),
- stávající obèanský prùkaz,
- v pøípadì poadavku uvedení vysokokolského titulu jetì doklad o jeho
udìlení (diplom),
- v pøípadì poadavku zapsání dìtí
do 15 let do prùkazu rodné listy tìchto

dìtí,
- v pøípadì zmìny rodinného stavu
(ovdovìní, rozvod, svatba) jetì úmrtní
list, rozsudek soudu o rozvodu s vyznaèením nabytí právní moci, oddací
list.
Za obèany s omezenou pohyblivostí
mùe ádost o vydání nového obèanského prùkazu pøedloit jím povìøený
zástupce (není tøeba ovìøená plná moc)
- zástupce vak musí pøedloit
poadované doklady adatele. I v tomto
pøípadì musí být na ádosti vlastnoruèní
podpis adatele (nikoliv osoby, která
ádost vyøizuje). Starý obèanský
prùkaz musí obèan odevzdat (vrátit)
pøi pøevzetí nového prùkazu.
pokraèování uvnitø

rosty obcí v povodí Litavky a pøedsedy
osadních výborù nìkterých mìstských èástí,
které se týkalo napojení kanalizaèních øadù
obcí na èistièku. Pøedstavuje to více jak stomilionovou investici na sbìraè údolím
Litavky. V tomto smyslu budeme smìøovat
ádost na Evropskou unii. Tímto projektem
se obce zabývaly ji pøed patnácti lety a tehdejí reálná situace pøedstavovala øeení
nìkdy v horizontu deseti let. Obce tedy
zvolily levnìjí a schùdnìjí, i kdy tehdy
nevyzkouené, øeení likvidace odpadu 
koøenové èistièky. Po tìch letech ji zaøízení
dosluhují a je tedy na místì opráit starý nadèasový projekt sbìraèe. Dohodli jsme se,
e do toho pùjdeme a za tím úèelem zaloíme
sdruení s názvem Èistá Litavka. Spoleènì
budeme ádat o dotaci z evropských fondù.
Jde o obce od Lázu po Trhové Duníky.

Pøíbramákùm bych rád popøál hezkou druhou
èást prázdnin a dovolených. V srpnu by ji
mìlo být teplé a pøíjemné poèasí, alespoò
pøedpovìdi to slibují. Chtìl bych také popøát
provozovateli letního kina hodnì návtìvníkù, pøeji mu i hodnì vytrvalosti, protoe
zaèátky urèitì nebudou lehké. Také musím
podìkovat za to, e splnil zatím ve, k èemu
se vùèi mìstu zavázal. Letní kino je velmi
pìknì rekonstruováno. Závìrem
bych vechny Pøíbramáky vyzval:
Podporujte své letní kino! To nejlépe
udìláte tím, e sem budete chodit.

OHK

PØEDSTAVUJE SVOJE ÈLENY

Firma PK TENDER, a. s.,
se sídlem v Praze 5,
Monova 1495/6 vznikla
v roce 1998. Ji od roku
2000 byla zahájena
kovovýroba v Romitále
pod Tøemínem. Nosným programem firmy je
lisování a zpracování plechù, svitkù, svaøování,
obrábìní a dalí sluby spojené s tímto druhem
èinnosti. Výroba je v souèasné dobì zamìøena
pro export naim dlouholetým zahranièním p artnerùm v Nìmecku, ale také v Holandsku. Nai
partneøi jsou v Evropské unii vyhláeni svou
kvalitou,
bìhem
naí spolupráce
jsme si
t a k é
vytvoøili
velice
dobré reference
ohlednì
kvality a spolehlivosti naí výroby v zahranièí.
Nyní se zabýváme získáním certifikace v normì
ISO. Nadále se chceme vìnovat roziøování
a zkvalitòování kooperací se zahranièními part-

nery a získávání nových zakázek.
V polovinì roku 2005 jsme pøestìhovali provozovnu do Mníku
pod Brdy, jeliko
výrobní prostory
v Romitále pod
Tøemínem ji
nebyly dostaèující ohlednì zvýení objemu výroby a zakázek
a potøeby vìtího
výrobního prostoru.
Naím nejvìtím
úspìchem je získání titulu NEJLEPÍ MALÁ
FIRMA OKRESU PØÍBRAM ZA ROK
2004, kterou vyhlauje OHK Pøíbram.
Tímto bychom také chtìli podìkovat naim
zamìstnancùm, kteøí mají velkou zásluhu na zajitìní kvalitní a vdy vèasné dodávky zboí
pro nae zákazníky. Zejména nejvìtí zásluhu
má pan mistr Voèadlo Josef, Matìjková Milena.
Tímto bychom také chtìli a podìkovat paní
Löwlové Marii, Voèadlové Vìøe, které s námi
nepokraèují v nové provozovnì.

Výmìna obèanských prùkazù - pokraèování z 1. strany
V pøípadì obèanù s omezenou pohyblivostí, kteøí
nemají nikoho, kdo by za nì ádost vyøídil, zajistí
tuto slubu (vèetnì fotografa) na základì ádosti
obèana zamìstnanci MìÚ Pøíbram. ádáme obèany,
aby této sluby nezneuívali a vyuívali ji pouze
v nutných pøípadech.
Pro obèany ubytované v domovì dùchodcù, nebo
domech s peèovatelskou slubou na území mìsta
Pøíbram øeí sluby spojené s výmìnou obèanských
prùkazù MìÚ Pøíbram ve spolupráci s vedením
tìchto zaøízení. Na vedoucí zaøízení se mohou obèané
se svou ádostí obrátit.
Pro nepohyblivé obèany s trvalým pobytem v obcích
v územním obvodu Pøíbram zajiuje sluby spojené
s výmìnou obèanských prùkazù (vè. fotografa)
starosta obce ve spolupráci s pracovnicemi matrièních
úøadù (pro pøísluný matrièní obvod, do kterého obec
spadá), pøípadnì pracovnicemi MìÚ Pøíbram.
V takovém pøípadì by se mìli obèané obracet se svou
ádostí o zajitìní uvedené sluby na svého starostu.
Kde podat ádost:
a) Mono kdekoliv v republice, ale jen na matrièním
úøadu nebo úøadu obce s rozíøenou pùsobností, nebo
na vech úøadech mìstských èástí Praha. Tam lze
rovnì vyzvednout nový doklad.
b) V Pøíbrami - na MìÚ Pøíbram, odd. obèanských
prùkazù a cestovních dokladù, ulice Gen. Tesaøíka 19,
Pøíbram I, 1. patro (naproti Sokolovnì).
Prodlouené úøední hodiny:
Po, St: 8  17 hodin
Út, Èt: 8 - 12 hodin
Blií informace podají:
- oddìlení obèanských prùkazù a cestovních dokladù
MìÚ Pøíbram, Pøíbram I., Gen. Tesaøíka 19, tel.

318 498 202, 318 498 206, 318 498 207
- Infocentrum MìÚ Pøíbram, Pøíbram I, Tyrova 106,
Zámeèek - Ernestinum, tel. 318 402 381, bezplatná
linka 800 555 600
- Informace MìÚ Pøíbram - hlavní budova MìÚ,
Pøíbram I, Tyrova 108, tel. 318 402 111, vedoucí odboru organizaèního a vnitøních vìcí, tel. 318 402 220.
Informace o výmìnì obèanských prùkazù najdete té
na internetové adrese mìsta Pøíbram
www.pribram-city.cz
nebo adrese ministerstva vnitra
www.mvcr.cz/agenda/labyrint/dokl obr.html
Upozornìní!!!!!
Obèanské prùkazy se strojovì èitelnými údaji  zelená
karta  vydávané od srpna 2000, platí po dobu v nìm
uvedenou  tyto obèanské prùkazy nepodléhají
výmìnì. Poznají se podle toho, e obsahují také
podpis dritele na pøední stranì a strojovì èitelný kód
 2 øádky písmen a èíslic pøi spodním okraji karty,
èíslo obèanského prùkazu pod fotografií. Názvy poloek jsou uvedeny v èeském a anglickém jazyce.
ádáme obèany, aby výmìnu obèanských prùkazù
nepodceòovali, obèanský prùkaz si pozornì prohlédli
a pokud vlastní prùkaz, který podléhá výmìnì v roce
2005, si ho nechali vymìnit.
Naopak, vzhledem k mimoøádnému nárùstu ádostí
o vydání nového obèanského prùkazu, doporuèujeme
obèanùm, aby zváili nutnost výmìny prùkazu v tomto
exponovaném období a zbyteènì nevymìòovali
obèanské prùkazy, kterým doba platnosti nekonèí
a které je mono vymìnit a v dalích letech.
Pøedejdou tak zbyteènému èekání ve frontách.
Ing. Jana Bureová
vedoucí odboru org. a vnitøních vìcí

Co je to skauting?
Samotné slovo je jistì pro vìtinu ètenáøù slovem známým, obsahovì a v pøedstavách u mohou být rozdíly. Dovolte mi
proto poskytnout nìkolik základních informací.
Skautské hnutí u nás vzniklo u v roce
1912, dva roky po tom, kdy u jeho kolébky
stál Anglièan R. Baden  Powel.
Zakladatelem èeského skautingu byl
støedokolský profesor A. B. Svojsík. Hnutí
se rozrùstalo nejen v Praze , ale témìø lavinovitì po celém území hlavnì po vzniku
Èeskoslovenska. Jeho podporu a akceptaci
programu èasto vyjadøoval i první prezident T. G. Masaryk. Dùvod? Ocenil velice
silnou pozitivní motivaci pro dìti a mláde
v rozkolísané pováleèné dobì. Motivace
byla postavena na získávání znalostí a dovedností ve vztahu k pøírodì s cílem zvládnout i doèasný pobyt v ní, a vyrovnat se se
vemi nástrahami jen vlastními silami a za
pomoci svých pøátel  bratrù.
Pomáhat vem potøebným a pøedevím
být dobrým vlastencem a dalí pravidla
byla zakotvena ve skautském slibu a zákonech. Dùleité bylo, e dveøe do skautských oddílù byly otevøeny vem dìtem
bez rozdílu.
První, komu se zpùsob a obsah výchovy
nelíbil, byli protektorátní úøedníci, kteøí
v roce 1940 skautské hnutí zakázali.
Po ètyøletém pováleèném nevídaném rozmachu to u nebyli okupanti, kdo skauting
zakázal, nýbr ti, kteøí se dostali v roce
1948 k moci. Zruení bylo vysvìtleno
pøísluností zakladatele k nepøátelskému
státu. Bez zajímavosti není, e kompletní
program, doplnìný výraznou politickou
slokou, pøevzalo hnutí PIONÝR u
ve 30. letech v tehdejím SSSR.
Obnova skautského hnutí u nás pøila
v roce 1968. Bylo úasné, jak vichni ti,
kteøí hnutím v minulosti procházeli,
se s ohromným nadením a elánem vrhli
do práce s novými zájemci. Ale ani tehdy to

nevylo. S nastávající normalizací nemohl
skauting fungovat a byl u potøetí rozputìn, tentokrát v roce 1970.
Rok 1990 nael skauty pøipravené.
Pøestoe jejich øady proøídly, pováleèná generace nastoupila. Za uplynulé dvacetiletí
neexistence u nás se ve zbývajících 214 zemích svìta v nich hnutí funguje u témìø
100 let, situace zmìnila, modernizaèní trendy
musely zasáhnout i do oblasti výchovy.
Globální rozmìr dnes umoòuje svým
èlenùm setkávání s mladými lidmi celého
svìta, existují skautské jazykové tábory,
mezinárodní expedice, které podporují komunikaèní schopnosti i odstraòují pøedsudky
a ostych pøed pøísluníky jiných kultur.
Hlavní výchovná èinnost v Junáku (èeský ekvivalent skautingu) se soustøeïuje
do oddílù a ten se dìlí do druin. Jejich
setkávání je pravidelnì jednou za týden. Je
plné her, nových poznatkù a praktických
èinností. Èinnost oddílù se neorientuje pouze do kluboven, ale i na zajímavé výpravy
do blízkého nebo vzdálenìjího okolí.
A právì takové výpravy bývají plné nezapomenutelných dobrodruství a záitkù.
Vyvrcholením oddílové èinnosti jsou
letní tábory. Na nich se kadý úèastník
nauèí být v praxi souèástí svého týmu,
osvojí si pravidla spravedlivého postoje pøi
øeení rùzných situací, nauèí se vaøit,
pracovat se sekerou a pilou, stavìt stany
a jiné táborové stavby a poznat hodnotu
prostého ivota bez televize, poèítaèe a pøemísování autem. Na táborech pomáhají jen
mobily a vysílaèky, ale jen pro zpestøení
pøipravených celotáborových her. Je zajímavé, e právì tento zpùsob táboøení naim
dìtem zahranièní skauti nejvíce závodí ve vìtinì státù u ho nemají. Tábory tam
dìtem nahradily tzv. báze, kde je vechno
pøipravené.
Odùvodnìní? Ochrana pøírody dostala
pøednost pøed romantikou zálesáctví.
Nutno dodat, e nae tábory jsou budo-

vány ve spolupráci s lesními závody, popøípadì vlastníky lesù a dohoda na pravidlech
uívání je prioritou.
Dùleitá je také zmínka o tìch, kteøí
malé a vìtí skauty vedou. Druiny vedou
ti, kteøí proli tzv. rádcovským kurzem,
jejich zástupci jsou podrádcové. Jsou to
vìtinou studenti niích tøíd, kteøí se
pozdìji stávají oddílovými vùdci. Oddíl
tvoøí nìkolik druin a schází se ménì èasto,
musí ale pøipravovat èinnost pro vechny
právì formou spoleèných výprav. Vedení
oddílù je svìøeno dospìlým. Aby získali
oznaèení vùdce, musí absolvovat dvì
nároèné zkouky  èekatelskou a vùdcovskou. Ty jsou zamìøené nejen na klasické
discipliny, ale pøedevím na pedagogiku,
psychologii, schopnost organizace a týmové
práce, znalost právních pøedpisù, hygieny
a zásad bezpeènosti, musí absolvovat
i zdravotnický kurz.
Pøíbram a okolí má bohatou skautskou
tradici. Pøíbramtí skauti  Psohlavci pod
vedením Br. Hoøejího patøili mezi první
v existenci této organizace u nás. Po kadém jejím rozputìním se èinnost obnovila
témìø okamitì. V souèasné dobì prodìlává
èinnost mládenických organizací urèitou
krizi. Dùvod je evidentní: nechu podrobovat se urèitým øádùm a dodrovat trvale
pravidla. Pøíbramské oddíly se vedou velice dobøe: oddíl Brdská smeèka (vùdce
Z. Hejkrlík) a Dvojka z 1. støediska jsou
oddíly, o kterých je pravidelnì dost slyet.
Také èasopis INDIÁN DVOJKY, vydávaný
vùdcem oddílu Víou Èermákem, zobrazuje mimoøádnì zajímavé pøíbìhy oddílu.
Samozøejmì, e pracují i dívèí oddíly.
Místa pro nové zájemce i zájemce o budoucí
rádce je ve vech oddílech dost. To se týká
hlavnì tìch, kteøí by se v budoucnu chtìli
vìnovat pedagogické èinnosti.
Mgr. Eva Èíhalová
pøeds. komise pro výchovu a vzdìlávání
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Váení ètenáøi,
v letoním horkém èervenci OHK Pøíbram reaguje na dobu dovolených a nepoøádá v tomto období ádné vìtí akce. Spíe se soustøeïujeme na aktualizaci Regionálního adresáøe podnikù a firem
na rok 2006, jeho uzávìrka konèí v polovinì záøí 2005. Vyzýváme
vechny firmy a firmièky, které nemají zápis v naem prezentaèním
katalogu firem v okrese Pøíbram, aby kontaktovaly pracovníky OHK
Pøíbram, kteøí Vám ochotnì poradí, jak zápis provést, a pomohou Vám zaøadit Vai
firmu do vhodného oboru. Zvlátì bychom byli rádi, kdybychom zaznamenali
vìtí zájem ze strany rùzných malých øemeslnických firem. Máme spíe kontakty
na výrobní firmy v naem regionu. Take nezapomeòte, uzávìrka je v polovinì záøí.
Zaèátkem èervence tohoto roku se sela komise (za pøíjemce dotace - OHK Pøíbram
pí Irena Karpíková, p.Miroslav Podzimek a za poskytovatele dotace  Støedoèeský
kraj Ing.Ladislav Bína, CSc., a Ing. arch. Jaroslav Plzák z odboru regionálního
rozvoje) ke zhodnocení ádostí o rozdìlení finanèních prostøedkù pro úèastníky
letoní výstavy 2005 s názvem Víkend v Pøíbrami ve dnech 20. - 22. kvìtna
2005, kterou poskytl hejtman Støedoèeského kraje Ing. Petr Bendl. Zájemci o finanèní pøíspìvek museli splnit následující kritéria  být výrobcem do 30 zamìstnancù a mít sídlo ve Støedoèeském kraji nebo být èlenem OHK Pøíbram.
O tuto dotaci poádalo v letoním roce 11 vystavovatelù a celková èástka èinila
52 828,50 Kè. Jeliko èástka 47 171,50 Kè nebyla vyèerpána a bude vrácena zpìt
na úèet kraje, hledali jsme dalí monosti, jak v pøítím roce pøitáhnout více zájemcù. Zkusíme jednat s hejtmanem Bendlem o rozíøení monosti získání finanèního
pøíspìvku i na firmy podnikající v oblasti slueb.
Pøipravujeme se té na podzimní akce, mezi nì by mìlo patøit opìt vzdìlávání.
V souèasné dobì probíhají jednání, ale ji mohu prozradit, e 8. záøí 2005 probìhne
v Èeské spoøitelnì, a. s., semináø Operaèní program INFRASTRUKTURA, kde
zástupci Ministerstva ivotního prostøedí a Ministerstva dopravy seznámí úèastníky
 zástupce obcí a firem, jaké existují priority tohoto programu a na které aktivity
lze ádat finanèní podporu. Pùjde té o monost získání finanèních prostøedkù v oblasti Nakládání s odpady a odstraòování starých zátìí.V jednání je i pøednáka
Krajského úøadu Støedoèeského kraje o Plánu odpadového hospodáøství kraje.
V prùbìhu øíjna pøipravujeme semináø k Veøejným zakázkám, ale o tom více a
pøítì.
Na záøí se opìt chystá schùzka zástupcù mìsta Pøíbram, OHK Pøíbram, pøilehlých
obcí a kompetentních zástupcù Krajského úøadu Støè. kraje a dalích o jinecké
silnici. V souèasné dobì probíhá mìøení zatíenosti této komunikace a na pøítí
schùzce by se mìlo jednat o vhodném postupu k øeení této záleitosti.
I pøes èerpání dovolených funguje jak regionální místo v Pøíbrami, tak expozitury
Informaèního místa pro podnikatele na Dobøíi a v Sedlèanech.
OHK se také partnersky podílí na akci pøíbramského KIWANIS KLUBU Louèení
s prázdninami, které se uskuteèní tradiènì na høiti v Podlesí, tentokrát 28. srpna
2005, na kterou si dovolujeme pozvat vechny dìti a jejich rodièe z blízkého okolí.
Vstupenkou na akci bohatou programem i zábavou je pamlsek, nejlépe tìstoviny pro
pejsky v útulku v Lazci.
V prùbìhu èervence jsme oslavili pøijetí dvoustého èlena OHK Pøíbram pana
Jaroslava Øíhy - elezáøství a prodejna èerpadel, a významné ivotní jubileum
zakládajícího èlena OHK Pøíbram pana Josefa piny.
Irena Karpíková
øeditelka OHK Pøíbram

Okresní hospodáøská komora a Informaèní místo pro podnikatele
Pøíbram I - Tyrova 106- Zámeèek Ernestinum, 261 01
Tel.: 318 627 784-5, fax.318 627 785, e-mail: ohkpb@ohkpb.cz,
rmpribram@inmp.cz
www.ohkpb.cz

Noe 2005
XIV. mezinárodní prodejní výstava noù a chladných zbraní
Pøíbram - Sokolovna, ul. Gen. Tesaøíka 162
sobota 10. 9. od 8 do 18 hodin, nedìle 11. 9. od 9 do 12 hodin
Výstava a prodej noù, chladných zbraní a zbroje - vèetnì replik
a modelù, umìleckých pøedmìtù, koených doplòkù, materiálù
a náøadí k výrobì, sbìratelských materiálù. Ukázky zdobení,
ø e z b á ø i , k o v á r n y, t á b o r l o v c ù k o  e  i n s m o  n o s t í v y z k o u  e t s i h o d
n o  e m a t o m a h a v k e m - T R A P P E R S ´ C O R R A L W I C Z , K E LTO V É ,
mongolská jurta, erm, literatura, keramika, ivá hudba, doplòkové expozice, obèerstvení.

Mìsto Pøíbram - Mìstská realitní kanceláø
oznamuje zámìr pronájmu

- nebytového prostoru v Pøíbrami VI  Bø. Hory, U Dolu Anna 26 (gará)
- nebytových prostorù v Pøíbrami VIII, Èechovská 65 (býv. koèárkárna)
- nebytového prostoru v Pøíbrami VIII, Brodská 102 (býv. prádelna
a suárna)
- nebytového prostoru v Pøíbrami VIII, Èechovská 113 (býv. textil)
- nebytového prostoru STOÚ è. 703 v Pøíbrami VII, nám. 17. listopadu 296
- nebytového prostoru STOÚ è. 704 v Pøíbrami VII, nám. 17. listopadu 296
- nebytového prostoru STOÚ v Pøíbrami VII, nám. 17. listopadu 303
- nebytového prostoru STOÚ v Pøíbrami VII, Osvobození 315
- nebytového prostoru STOÚ v Pøíbrami VII, E. Benee 321

Podmínky výbìrového øízení  viz úøední deska MìÚ, Tyrova 108,
Pøíbram I (25. 7. - 23. 8. 2005) nebo www.pribram-city.cz
Pøípadné dotazy zodpoví M. kaloudová, MìRK, tel. 318 629 815 .

Mìsto Pøíbram - Mìstská realitní kanceláø
oznamuje zámìr prodeje
- nebytového prostoru v Pøíbrami I, Plzeòská 52
- nebytového prostoru v Pøíbrami V, Slunná 292
- nebytového prostoru v Pøíbrami VII, Obráncù míru 70
- nebytového prostoru v Pøíbrami VII, Erbenova 332 (gará)
- nebytového prostoru v Pøíbrami VII, Erbenova 332 (gará)
- nebytového prostoru v Pøíbrami VII, Erbenova 333 (gará)

Podmínky výbìrového øízení  viz úøední deska MìÚ, Tyrova 108,
Pøíbram I (25. 7. - 23. 8. 2005) nebo www.pribram-city.cz
Pøípadné dotazy zodpoví M. kaloudová, MìRK, tel. 318 629 815 .

Mámo, táto, jedeme se bavit

Milé dìti, váení pøátelé,
kolektiv Autoklubu Pøíbram Vás srdeènì zve
na Zábavnou dìtskou automobilovou orientaèní
soutì, která se pojede dne 17. 9. 2005.
Poøádáme ji estý roèník a my vìøíme, e se
Vám soutì bude líbit. Ve vozidle mùe jet
celá rodina, soutìí vak pouze pøihláené
dìcko a øidiè. Ostatní fandí, radí, napovídají.
Soutìící navádí svého øidièe podle jednoduchého itineráøe (plánku tratì) a cestou plní
rùznorodé úkoly. Start je v areálu letního kina,
tra Vás zavede do hornického okolí Pøíbramì
s cílem v letním táboøe Hutì u Romitálu.
V cíli je pøipraven zábavný program, disko,
obèerstvení a ceny pro kadé dítì. Veèer bude
táborák, opékání pekáèkù a po setmìní ohòostroj. Je mono zajistit ubytování nebo pøespání
ve vlastních stanech.
Vypsané jsou dvì kategorie:
mladí áci 1.  4. tøída,
starí áci 5.  9. tøída Z + øidiè vlastnící
øidièský prùkaz. Startovné 250,- Kè (platba
pøi pøejímce). Poèet startovních míst je omezen, uzávìrka pøihláek je 5. 9. 2005, pøípadnì
po naplnìní startovního pole. Pøihláky na internetu nebo v Knihovnì Jana Drdy.
Vyplnìnou pøihláku zalete na adresu:
Autoklub Pøíbram, Komenského 651, 261 01
Pøíbram VII.
Informace na: www.autoklubpb.wz.cz

Hornické muzeum Pøíbram
poøádá ve dnech 2. 8. - 16. 10. 2005 v cáchovnì dolu Vojtìch
tematickou výstavu

Poslední Germáni v Èechách
Archeologická výstava pøibliující období stìhování národù,
zvané také vìk barbarù - dobu 6. století v Èechách. Výstava
seznamuje s nejnovìjími výsledky výzkumu na poli archeologie
posledních
Germánù a prvních
Slovanù
v Èechách.
Kromì panelové
èásti jsou také
prezentovány
ukázky hmotné
kultury posledních Germánù.
Na obrázku je
re k o n s t ru k c e
pùvodní podoby
hrobu germánského - durynského velmoe a jeho
eny ze 6. století
- pohøby koní jsou povaovány za doklad barbarských náboenských rituálù.
Kiwanis club Pøíbram, Obec Podlesí, Klub vojenské historie
Pøíbram, Sokol Podlesí, SDH Podlesí, s podporou Knihovny
Jana Drdy Pøíbram, OHK Pøíbram a Rádia Prácheò
zvou vechny dìti do areálu høitì Sokola Podlesí
na LOUÈENÍ S PRÁZDNINAMI v nedìli 28. 8. od 13 h.
Program: spousta soutìí o ceny (pøihláení dìtí do soutìí od 12.30

do 13.00 hod.), prohlídka vojenské historické techniky, prohlídka
souèasné i historické hasièské techniky, prezentace malých hasièù,
ukázka výcvikù psù a leteckých modelù, KOLO TÌSTÍ, táborák
s opékáním vuøtù. VSTUPNÉ: pamlsek pro pejsky do psího útulku
v Lazci (nejlépe tìstoviny). Tìí se na vás moderátorka Rádia Prácheò
Romana Navarová a DJ ROBO.

PONTONROCK 2005 PŘÍBRAM

12.-13.8. 2005

open: 12.00 h. start: 14.00 h.

AREÁL NOVÉHO RYBNÍKA
V PØÍBRAMI

Program v Letním kinì Pøíbram

Mezinárodní den uprchlíkù v Pøíbrami
20. èerven byl Organizací spojených národù
prohláen Svìtovým dnem uprchlíkù. Také
v Èeské republice probìhla pod zátitou
Úøadu Vysokého komisaøe OSN pro
uprchlíky pøipomínka tohoto dne na námìstích vybraných mìst Èeské republiky
(Havíøov, Hradec Králové, Chomutov,
Jablonec, Mladá Boleslav, Olomouc,
Pardubice, Ústí nad Labem a Pøíbram)
v týdnu od 13. do 22. èervna. Letoní
Svìtový den uprchlíkù byl tematicky
zamìøen na oslavu odvahy pøekonat strach
a zaèít nový ivot v cizí zemi.
Pøíbram se k oslavì Svìtového dne
uprchlíkù pøipojila celodenní výchovnì
vzdìlávací akcí na Václavském námìstí
dne 22. èervna. Spolupoøadateli akce bylo
Støedisko slueb kolám Pøíbram a nevládní
organizace Centrum pro integraci cizincù.
Po celý den se obyvatelé a návtìvníci
Pøíbrami mohli seznamovat s problematiku

uprchlictví a integrace lidí s udìleným azylem prostøednictvím infostánku. Zájemci
zde mohli získat rùzné materiály vèetnì
brour, pohlednic, plakátù a statistických
údajù k dané problematice a podiskutovat
o situaci v Èeské republice a ve svìtì s odbornými pracovníky poøádajících organizací.
Souèástí akce byla také anketa zjiující
znalosti zájemcù o uprchlictví s pøipravenými cenami (sady pohlednic, trièka a hrneèky s logem Vysokého komisaøe OSN
pro uprchlíky nebo portréty svìtovì známých uprchlíkù jako napø. Alberta
Einsteina) pro nejúspìnìjí øeitele anketních otázek.
Pracovnice Centra pro integraci cizincù
sleèna Kamila Martinková, která se úèastnila podobných akcí i v jiných výe uvedených mìstech, byla pøístupem Pøíbramákù
k problematice uprchlíkù velmi mile pøekvapena. Pøi srovnávání jejích zkueností
z Pøíbrami a jiných mìst v Èeské republice
bylo podle slov sleèny Martinkové

v Pøíbrami kolem infostánku nejrunìji.
Lidé se o situaci uprchlíkù ivì a upøímnì
zajímali, pøièem spektrum návtìvníkù infostánku zahrnovalo áky základních kol,
støedokolské studenty, maminky s malými
dìti, pracující støedního vìku i dùchodce;
objevili se i cizinci dlouhodobì ijící na
Pøíbramsku. Pøíbramáci mohou být hrdi
jetì na jednu vìc  patøili mezi nejúspìnìjí øeitele anketních otázek a ètyøi
z nich, co byl opravdu ojedinìlý výkon,
odpovìdìli zcela bezchybnì na vechny
otázky zabývající se historií, souèasností
i mnohými statistickým údaji o uprchlictví.
Dokázali správnì odhadnout i taková
èísla, jako napø. e v letech 1948 - 1989
z tehdejího Èeskoslovenska na západ
odelo asi 200 000 osob, z nich vìtina
obdrela politický azyl, pøièem v Èeské
republice od roku 1990 dosud poádalo
o azyl více ne 70 000 osob, uspìlo z nich
jen asi 2 400 osob.
Uspoøádání této akce v Pøíbrami nebylo

Filmy:
8. 8. Resident Evil:
Apokalypsa
10. 8. Úasòákovi
12. 8. Horem pádem
15. 8. Zákon pøitalivosti
17. 8. Hitch: Lék pro moderního mue
19. 8. Pøíbìhy obyèejného
ílenství
22. 8. Rukojmí
24. 8. Snowboarïáci
26. 8. Zahulíme, uvidíme
29. 8. Sametoví vrazi
31. 8. Madagaskar
Promítá se za kadého
poèasí, zaèátek ve 21,30 h.

Fatty Lumpkin
(od 19,30 hod.)
3. 9. I. Trip, D. J. Party,
D. J. Festival, D. J. Ladida,
D. J. Loutka, D. J. Chris
Sadler
10. 9. Kollerband, BBQ
24. 9. World Art Music
Festival
Jelizaveta BAM
Rene Trossman Band
Chicago Blues
Fatty Lumpkin
7. 10. B.S.P. Balá 
Støihavka  Pavlíèek
Paká (estrádní sál v kuturním domì)

Koncerty:
18. 8. Monkey Business,

Kontakt: 318 660 045
www.letnikinopribram.cz

ádnou náhodou. Støedisko slueb kolám
Pøíbram je od 1. ledna 2005 jako jediné
svého druhu na svìtì pøidrueno k UNESCO právì na základì vlastních inovaèních
pøístupù a programù k øeení problematiky
multikulturní výchovy a výchovy k lidským právùm. V letoním roce spolupracuje
s Fakultou humanitních studií Karlovy univerzity Praha a britskou univerzitou
v Chichestru na tvorbì webové aplikace
s informacemi a interaktivními prvky,
která bude ve kolách slouit ke zvýení
informovanosti o národnostních a etnických meninách na území Èeské republiky.
Webová aplikace zároveò umoní interaktivní odpovìdi uivatelù na základní
otázky vztahù tìchto menin mezi sebou èi
vùèi vìtinové spoleènosti. Dalím mezinárodním projektem Støediska slueb
kolám Pøíbram je spolupráce s Islandským
multikulturním centrem pøi øeení otázky
integrace cizincù v naem mìstì.

Kahan - Zpravodaj MìÚ Pøíbram, vychází mìsíènì l Vydává: MìÚ Pøíbram, Tyrova 108 (IÈO: 243132) pod reg. è. Ministerstva kultury ÈR E 11726 l Místo vydání: Mìstský úøad - odbor kultury, sportu a informaèních slueb, Pøíbram I, Tyrova
108, tel. 318 402 281, fax 318 402 360, e-mail: kahan@pribram-city.cz l Grafická úprava, sazba: MìÚ Pøíbram, OKSIS l Foto: archiv redakce nebo F. Gahler l Pøedtisková pøíprava: Petr efr, ALFA reklama, Pøíbram l Tisk: Vltava - Labe Press, divize Mír - Praha 10 - Uhøínìves l Distribuce: Èeská pota, s. p., obvod Pøíbram l Za vìcnou správnost èlánkù odpovídají autoøi l Redakèní uzávìrka je 20. den pøedchozího mìsíce l Toto èíslo vychází dne 5. 8. 2005.

M ÌSTSKÁ POLICIE P ØÍBRAM

Pøíbramská jména

MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PØÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156
Dne 8. 7. vylepovali dva mladíci
v Dlouhé ulici plakáty na místa,
která k tomu nejsou urèená.
Stráníci mladíky zastihli a na
Hornickém námìstí. Byli to D. H.
(1983) z Prahy 9 a Z. H. (1983)
z Pøíbrami VII. Oba se dopustili
pøestupku proti mìstské vyhláce,
a tak jim stráníci vymìøili pokutu
1 000,- Kè.
Ruení noèního klidu u Snack
baru ohlásil jeden místní obèan.
Na schodech stála skupinka lidí,
povídali si a netropili ádné výtrnosti. Pøesto je stráníci vyzvali,
aby se bavili co moná nejtieji.
Oznamovatel vak volal znovu, e
nemùe spát, protoe se ozývá
hluk. Stráníci se tedy na místo
vydali znovu, ale ti samí lidé opìt
øíkali, e se chovají slunì, mluví
potichu. Stráníci místo opustili
a oznamovatel ji nevolal.
Mladá ena leela dne 10. 7. na
dolním autobusovém nádraí.
Oznámil to anonym. Stráníci vyjeli na místo, ale na urèené místì
ji nikoho nenalezli. Prohledali
okolí a na Dvoøákovì nábøeí
uvidìli vrávorající enu. Byla
zmatená, opilá a silnì krvácela
z hlavy. Sdìlila stráníkùm, e se
jí ztratila kamarádka a ona ji
hledá. Stráníci zranìnou dovezli
na chirurgii, kde sleènu pøijali
k podrobnému vyetøení.

V Praské ulici prodávala ètveøice
mladíkù z Plznì èasopis Lev za 25
korun. Prodávají èasopis s tím, e
se jedná o charitativní èinnost pro
postiené dìti. Na dotaz, která
spoleènost akci poøádá, nedokázal
ádný z nich odpovìdìt. Nemìli
ádné povìøení nebo povolení.
Záleitost øeí obecní ivnostenský úøad a komise k projednávání
pøestupkù.
V jednom domì v ul. J. Drdy
trávil svùj volný èas P. M. (1985).
Jevil známky poití nìjaké návykové látky. Oznámil to pøedseda
drustva nájemníkù. Stráníci pøijeli na místo a mladíka vykázali
z domu. To bylo v osm hodin ráno.
Ve 14,45 hodin telefonicky oznámila jedna obèanka, e v ulici
Bratøí Èapkù leí opilý mu. Byl
to J. È. (1955) z Pøíbrami V.
Uvedl, e byl unavený, tak si lehl
do stínu a usnul. Po chvíli cítil, e
ho nìkdo prohledává. Zvedl se
a spatøil odjídìjícího cyklistu.
Potom zjistil, e mu chybí penìenka (mìl v ní 1 260,- Kè),
1 000,- Kè z náprsní kapsy a dvì
platební karty. Pøi pátrání po zlodìji stráníci zastihli za budovou
kolní jídelny právì onoho mladíka P. M. S ním tam byl jetì P. K.
(1988) M. V. (1990), K. M.
(1984), L. M. (1987) a sleèny K.
G. (1989), S. Ø. (1989)  vichni

z Pøíbrami VII. Pro rozpory ve vysvìtleních, která na místì podali,
stráníci upozornili hlídku Policie
ÈR a ta pøípad pøevzala.
Ruení noèního klidu oznámil
telefonicky anonym dne 17. èervence. Dìlo se to na Nové Hospodì.
Stráníci na místì zastihli pana K.
P., který si na své zahradì pekl
maso a poutìl si hudbu. Po upozornìní stráníkù hudbu zeslabil,
aby neruil spoluobèany.
K ruení noèního klidu dolo tý
den také v baru U bobra. Ve 22,05
hodin se odtud ozývala hlasitá
hudba. Stráníci zde nalezli tøi
mue, kteøí slíbili, e ve napraví.
Nestalo se tak, take za dvì hodiny sem stráníci museli jet znovu.
Ani poté hluk neustal. Take stráníci pøijeli za dalí hodinu potøetí.
Obsluhující servírka dostala pokutu 1 000,- Kè, poté bar zavøela
a odjela.
Nedùvìryhodné prodejce nahlásila na linku 156 jedna obèanka
z Pøíbrami III. Po domì se prý
pohybuje mladá ena, která nabízí
jakési bezpeènostní kování.
Zaplatíte-li zálohu 4 000,- Kè,
technik vám prý namontuje do 20
minut toto kování. Stráníci se
okamitì dostavili na místo, paní
prodávající enu pøesnì popsala.
Bohuel nikoho podobného stráníci v okolí nenalezli.

Pokus o vloupání do objektu
Skalky oznámil anonym dne 21. 7.
ve 22,10 hodin. Pachatele se stráníkùm nepodaøilo zadret, take
ihned kontaktovali pøíslunou
hlídací agenturu.
Nìkolik opilcù museli stráníci
øeit dne 24. èervence. Bylo to
na sídliti, u vlakového nádraí
a na námìstí dr. Theurera. Vichni
opilci byli schopni samostatné
chùze, take ve skonèilo domluvou.
Dalí z øady loupeí v garái se
odehrála ve Smetanovì ulici.
Zlodìj odcizil motorovou pilu,
pøípad øeí Policie ÈR. Tìchto pøípadù je nyní celá øada, take je
nutné, aby i ve dne byli lidé velice
opatrní a chránili si svùj majetek.
Jetì ve 22,45 hodin byl èilý
pracovní ruch v objektu III. polikliniky dne 25. 7. Pracovníci si
jistì zaslouí pochvalu za pracovitost, ale bohuel lidé bydlící v sousedství si stìovali na hluk. Tak
museli stráníci nechat práci
zastavit. Pracovníci uposlechli
a v práci pokraèovali a druhý den
ráno.
Neoprávnìný lov ryb z Dolejí
Obory oznámil anonym dne 28. 7.
odpoledne. Stráníci zde nali tzv.
pytlaèku. Poblí stál jeden mu,
který ale tvrdil, e pouze èeká
na autobus a nerybaøí.

Krátce z tiskovek na radnici

Pøíbramský starosta se zúèastnil
výjezdního jednání komise pro cestovní
ruch Krajského úøadu Støedoèeského
kraje. Èlenové komise se tentokrát
podívali na Sedlèansko a zajímali se
hlavnì o rozvoj agroturistiky.
ádost Svazu dùchodcù o grant,
která byla pøipomínkována na posledním jednání zastupitelstva, rada mìsta
zamítla. Tato organizace ji mìla døíve
odsouhlasenou èástku 16 tisíc korun.

Hlavním argumentem pro tento poadavek je, e údajnì jsou tyto byty
skupovány za úèelem jejich dalího
prodeje. Byly provìøeny tyto prodeje
od roku 1996 a nebylo zjitìno ádné
podezøení na podobný typ odkupu.
Navíc k prodeji zùstává ji jen malá
èást bytù, proto rada nepøistoupila
k ádným regulaèním opatøením.
Novými zástupci kolské rady
byli radou mìsta jmenováni Mgr. Jiøí

Odbor správy budov zajistil opravy stoupaèek studené vody v Dlouhé ul. 107 - 112
v hodnotì 364 tis. Kè a výmìnu stoupaèek kanalizace v cenì 205 tis. Kè. V domech
v Dlouhé ul. 100 - 106 stála výmìna kanalizaèních stoupaèek 230 tis. Kè.

Na jednání zastupitelù mìsta zaznìl
poadavek na regulaci prodeje mìstských bytù obálkovou metodou.

Schmidt a Mgr. Eva Èíhalová.
Zároveò rada jmenovala pøíbramské
zástupce do rad kol zøízených krajem.

Navreni byli Vladimír Køí, Jiøí Schmidt,
Hana Eisenreichová, Petr Prejzek,
Jaroslav Kopecký a Ivan edivý.
Letní kino v Pøíbrami, které rada
mìsta pronajala spoleènosti M-SPO,
zahájilo v sobotu 30. èervence slavnostnì provoz. Pøi této pøíleitosti tady
vystoupily skupiny Paká a Èeské srdce
a promítán byl film Román pro eny.
Souèástí slavnosti byl i ohòostroj.
Rada zde odsouhlasila denní provoz
do 24 hodin.
Vedoucí obecního ivnostenského
úøadu Ing. Ota Hauptmann odjídí
do Kolína nad Rýnem na výstavu
Work Shop.
Na ubytování úèastníkù volejbalového turnaje z Freibergu uvolnila
rada mìsta 6 200 Kè. Tento turnaj
probìhne 20. srpna na kurtech u bývalé
ústøední správy.
Po výbìrovém øízení na supervizora stavby èistírny odpadních vod,
kterým se stala firma D PLUS, bude
vypsáno výbìrové øízení na dodavatele
této stavby. Rada se rozhodla zmìkèit
zadávací podmínky výbìrového øízení,
pøedevím proto, e ty pùvodní byly
jenom tìko splnitelné. Dochází sice
k mírnému zpodìní, ale místostarosta
edivý je stále pøesvìdèen, e stavba
bude zahájena jetì v letoním roce.
Dalí dìtské høitì by mìlo vzniknout ve kolní ulici. Zatím je zde sice
urèitý problém s vlastnictvím pozemku
(vlastník Diamo, s. p.), ale ji je pøipravena smlouva o nájmu, která umoní toto zaøízení realizovat.
- str -

Charitní oetøovatelská a peèovatelská sluba
Charitní oetøovatelská a peèovatelská sluba
(CHOPS) je hlavní èinností Farní charity
Pøíbram. Jedná se o komplexní, tzv. oetøovatelskou a pozdìji i peèovatelskou slubu
pro klienty vech vìkových kategorií, nemocné,
osamìlé nebo tìlesnì postiené spoluobèany
v jejich domácím prostøedí, kteøí se ji nemohou o sebe postarat. Uvaujeme také o asistenèní slubì, pokud bude zájem.
Nesporný kladný efekt projektu CHOPS Farní
charity Pøíbram shledáváme v tom, e domácí
péèe má blahodárný vliv na psychický stav
èlovìka, jeliko za pomoci zdravotních sester
mùe co nejdéle setrvat ve svém domácím prostøedí. Domácí péèe je také pøínosem pro státní
pokladnu, protoe je mnohem levnìjí ne
hospitalizace ve státních zaøízeních. Charitní
zdravotní sestry zajiují naim klientùm
potøebnou zdravotní péèi a mnohdy se stávají
pro potøebného èlovìka témìø èlenem rodiny.
Zdravotní výkony jsou klientùm poskytovány
v jejich domácím prostøedí kvalifikovaným
zdravotními sestrami ve spolupráci a na dopo-

ruèení jejich obvodního nebo odborného
lékaøe. Tyto sluby jsou pro klienta bezplatné.
Úhrada je poskytována ze zdravotních pojioven, se kterými má Farní charita Pøíbram
smlouvu. Nejèastìji poskytované zdravotní
výkon jsou napø.:
- oetøovatelské výkony dle indikace lékaøe
- komplexní péèe o dlouhodobì leící klienty
- oetøovatelská rehabilitace
- oetøení dekubitù (proleenin)
- pøevazy (napø. bércových vøedù)
- odbìry biologického materiálu
- aplikace injekcí atd.
Jak u jsem uvedl, oetøovatelská sluba je
hrazena ze zdravotního pojitìní, ale na tuto
èinnost se snaíme získávat finanèní prostøedky z rùzných dotací a grantù. Pro ty, kteøí nám
chtìjí finanènì pomoci, je k dispozici èíslo
naeho úètu: 520131389/0800. Finanèní dar je
mono odeèíst od základu danì dle zákona
è. 586/1992 Sb., § 15 odst. 8.
Na Vae dotazy rádi odpovíme na tel. è.
318 635 050, 737 128 591 (vedoucí sestra

CHOPS).
Nae adresa: Farní charita Pøíbram, nám. T. G.
Masaryka 1, Pøíbram I (bývalý okresní soud),
IÈO: 47072989, úøední hodiny: ètvrtek 8 - 10 h.
Farní charita Pøíbram se podílí na pomoci
sociálnì slabím lidem, lidem bez domova,
ve výkonu trestu, mimoøádnými humanitárními
sbírkami: Tøíkrálovou sbírkou a pravidelnou
sbírkou dámského, pánského a dìtského
obleèení vdy první støedu v mìsíci od 15
do 17 hodin ve farním úøadì na námìstí J. A.
Alise (za kostelem sv. Vojtìcha na Bøezových
Horách). Sbírku odváíme do Diakonie
Broumov. Vem dárcùm dìkujeme
Rádi poslouíme dle svých moností potøebným. K tomu, abychom mohli pomoci v intencích køesanské charity, hledáme dalí finanèní
i materiální pomoc. Za kadý pøíspìvek èi
osobní pomoc upøímnì dìkujeme.
Vladimír Tvrdoò
øeditel Farní charity Pøíbram

(27.)

Nae povídání o jménech pøíbramských ulic dnes uzavøeme
dílem vìnovaným Bøezovým Horám. Vzhledem k tomu, e
ve starích dobách byly Bøezové Hory tvoøeny nepravidelnì
rozmístìnými stavbami, jim dominovaly pouze dùlní
provozy, a také pro relativnì nízký poèet domù, byly
tamní názvy veøejných prostranství vytvoøeny a relativnì
pozdì, a to koncem 19. a pøedevím ve 20. století.
Základním pùvodcem øady názvù ulic na Horách jsou
dodnes názvy tamních dolù. Napø. jedna z nejvýraznìjích
komunikací je spojnice Hor s Pøíbramí  Mariánská ulice,
nazvaná podle blízkého dolu Marie. Dalí ulice se jmenují
Prokopská, Anenská, bývala zde té ulice Vojtìská,
v souèasnosti nazvaná Husova, podle M. Jana Husa (cca
1370  1415), èeského církevního reformátora. Jméno
Husova obdrela tato ulice bìhem první republiky. Dalí
ulice svá jména odvozují od dalích staveb nebo objektù,
spojených s hornictvím  Pod Haldou, Pod achtami,
Na Struhách, Pod Kovárnami, Rudná apod. Tøetí výraznou skupinu jmen bøezohorských ulic tvoøí názvy, vycházející z bøezohorských dìjin a mytologie, opìt èasto
ve spojení s hornictvím, jakoto dominantním zpùsobem
obivy vìtiny bøezohorákù. Objevují se tak zde názvy
Horymírova, Libuina èi Rytíøská, poslednì uvedené
jméno by mohlo vycházet z názvu støedovìkého dolu
Veselé rytíøstvo.
Pomineme-li opìt názvy vycházející ze jmen jednotlivých
osob, zùstane nám jediná ulice se spletitou historií názvu 
dnení Romitálská. Jedná se o pùvodní jméno, které bylo
ulici pøiøknuto v 80. letech 19. století a bylo odvozeno
od smìru, kterým ulice vede. Toto pojmenování se pouívalo v úøedních dokumentech jetì koncem 30. let 20.
století. Zároveò vak dolo k paralelnímu uívání s názvem
Revoluèní, které se pouívalo i za doby tzv. Protektorátu
Èechy a Morava, prokazatelnì v roce 1940. To samo o sobì
je dùkazem, e Bøezohortí jména svých ulic pøíli nepotøebovali, v orientaci po mìstì si vystaèili se jmény majitelù
domù a dùlních provozù. Pùvod jména Revoluèní je nejasný,
snad by mìl odkazovat na revoluci v roce 1918, kdy
vznikla Èeskoslovenská republika. V kadém pøípadì se
tento název plnou silou ujal po roce 1945, kdy slovo revoluce nabylo výrazné obliby. Pokraèování této ulice smìrem
k Bohutínu pak získalo název Frantika Choury, podle
socialisty a vùdce severoèeských horníkù F. Choury (1852
- 1921), který pocházel z Bøezových Hor. Na poèátku 90.
let 20. století byl v souvislosti s dalími úpravami jmen
ulic rozumnì zvolen návrat k pùvodnímu názvu
Romitálská, vèetnì ulice F. Choury.
Na tomto místì ulice naeho mìsta opustíme. Protoe souèasný zákon o obcích nepøímo pøedpokládá, e kadá ulice
má svùj název, probíhá v souèasnosti v naem mìstì nová
vlna hledání názvù dosud nepojmenovaných ulic. Týká se
to nejen oblastí souvisle zastavìného centra, ale také osad,
spadajících pod pøíbramský mìstský úøad. Rád bych proto
vyzval nai veøejnost o spolupráci a o zasílání návrhù
vhodných jmen dosud nepojmenovaných ulic buï na adresu
letopisecké komise mìstského úøadu nebo prostøednictvím
pøísluného osadního výboru.
Daniel Doleal

S RPNOVÉ KALENDÁRIUM
3. 8. 1647

18. 8. 1857

4. 8. 1608

25. 8. 1628

Purkmistr a rada mìsta
Pøíbramì potvrdili platnost privilegie novì utvoøeného soukenického cechu.

Císaø Ferdinand II. vrátil
Pøíbrami vechna privilegia za to, e se jako první
mìsto v Èechách pøihlásilo ke katolické víøe.

6. 8. 1568

25. 8. 1955

Císaø Ferdinand III. daroval
poutní kapli na Svaté Hoøe
øádu Tovarystvo Jeíovo
(jezuitùm).

Císaø Maxmilián zakázal
pobyt idùm ve vech
horních mìstech vèetnì
Pøíbramì. Zdejí idé
nali útoèitì v Trhových
Duníkách, kde od té
doby ila silná idovská
komunita.

8. 8. 1877

Èlenky praského Amerického klubu dam v poètu 60
osob spolu s Vojtou
Náprstkem navtívily pøíbramské doly.

17. 8. 1864

Zemøel bøezohorský starosta Josef Èáka.

Byla slavnostnì vywvìcena
kolní budova na Bøezových
Horách.

Svobodné slovo informovalo
své ètenáøe o záplavì bìláskù zelných na polích
Pøíbramska, kde zpùsobili
zemìdìlcùm velké kody.

27. 8. 1673

Praský arcibiskup Ferdinand Matou Sobek z Bílenberka slavnostnì vysvìtil
rozíøený svatohorský chrám
po barokní pøestavbì.

28. 8. 1867

Vedení bøezohorské obce
spolu s místním Ètenáøským spolkem okázale
oslavovalo návrat korunovaèních klenotù z Vídnì
do Prahy.
Daniel Doleal

USNESENÍ RADY
RM 13. 6.

a Mgr. Petra Prejzka èleny
kolské rady 1. Z

SCHVÁLILA

ZM 29. 6.

- uzavøení Mìstských jeslí
Pøíbram v termínu od 18. 7.
do 12. 8. 2005
- hudební produkce organizované p. I. Valterem
na Novém rybníku kadý
pátek od 18 do 24 hod.
v dobì od 10. 6. do 2. 9.

JMENOVALA

Mgr. Jaroslava Kopeckého

SCHVÁLILO

- prodej a cenu bytù ve
výi 800,- Kè/m2 oprávnìným nájemcùm bytù
v Pøíbrami III/148, 149 a 150,
151, 152 a 153 (èást pozemkù pod bytovými
domy není ve vlastnictví
mìsta)

A

Z A S T U P I T E L S T VA

- prodej volného bytu è. 10
o vel. 2+1 v Pøíbrami VII,
ul. Ostravská 211 pro
Frantika a Evu Valíèkovy
za cenu 675 100,- Kè
- prodej volného bytu è. 3
o vel. 3+1 v Pøíbrami VIII,
ul. Budovatelù 115 pro
Marii Gregorovou za cenu
805 000,- Kè
- prodej volného bytu è. 21
o vel. 1+1 v Pøíbrami VIII,
ul. Brodská 93, pro Jaroslava a Moniku Burianovy
za cenu 652 000,- Kè
- prodej volného bytu è. 1

o vel. 1+0 v Pøíbrami VII,
ul. J. Drdy 502, pro Ilonu
Ptáèkovou za 282 000,- Kè
- prodej volného bytu è. 8
o vel. 1+1 v Pøíbrami VII,
ul. Gen. Kholla 289 pro
Jaroslava a Moniku Burianovy za 280 000,- Kè
- poskytnutí dotace ve výi
200 000,- Kè pro Mezinárodní hudební festival
Dvoøákova Pøíbram na II.
roèník MHF Dvoøákova
Pøíbram
- pojmenování ulic takto:
a) zbylá èást ulice od bu-

M Ì S TA

dovy Sokolovny a IS
Pøíbram I a po konec
plotu 4. Z Pøíbram,
Jiráskovy sady na K Zátií
b) hlavní prùbìná komunikace v obci Lazec
na Lazecká
c) ulice p. è. 82 v obci
Lazec na Do Polí
d) komunikace, na kterou
navazuje cesta vedoucí do
lesoparku se soustavou jezírek, na K Jamkám
e) komunikace vedoucí
k bývalé hájovnì a psímu
útulku na K Hájovnì

Lodní doprava - Pravidelná linka na Orlík nad Vltavou

Reakce ètenáøù
K èlánku Pøíbramská jména (26.):
V èervencovém vydání èasopisu Kahan
mì upoutal èlánek Mgr. Doleala o jeho
snaze k pøejmenování nìkterých ulic
v Pøíbrami, zejména pak snaha o zmìnu
názvu ulice Hornických uèòù.
Tìko pochopit, kde se autorovi tohoto
èlánku vzalo tolik neúcty k hornickému
stavu. Vdy toto povolání je stále na prvním místì rizikovosti. I název tohoto
èasopisu je symbolem hornické profese.
My, bývalí horniètí uèòové, dnes ji
dùchodci, jsme povinni za vechny nae
kamarády (dnes ji neijící) vám podìkovat. Ano, byla jich celá øada, kteøí
buï následkem úrazu v dole anebo
následkem nemoci z povolání, museli
svùj mladý ivot pøedèasnì ukonèit.
Jediné, co po nich zbylo, je tabule s názvem ulice, kterou jste ochoten odstranit.
Jistì bylo chybné rozhodnutí tehdejí
doby posílat 14 a 15leté chlapce do achet,
do prostøedí kodlivého pro dospìlé. Kdo
vak mùe za to, e jsme se narodili do takové doby, kdy velký výbìr pro jiná
øemesla nebyl. Komu vlastnì horniètí
uèòové ublíili? Snad jedinì sami sobì.
Proè vak máme být za to odsuzováni
jetì dnes? Vae úvahy nutno doplnit
otázkou. Byl jste nìkdy vùbec v achtì?
I nìkteré Vae úvahy o názvech ostatních
ulic jsou diskutabilní.
Zdaø Bùh
Bedøich Rouar
P.S. Nejsem hornický uèeò, v achtì jsem
vak pracoval øadu let. Navíc bydlím
v této ulici a s obsahem tohoto èlánku
plnì souhlasím.
Jaroslav Srch

Odpovìï autora

Velmi dobrý zaèátek velmi dobré vìci
Tìmito slovy hodnotil profesor
hannoverského gymnázia pan Arthur
Rupp týdenní pobyt tøinácti studentù
a dvou pedagogù v naí kole. Je
zøejmé, e vzájemné poznávání
napomáhá k utváøení dobrých mezilidských vztahù a je bezesporu dùleitým pøedpokladem k pochopení
odliností, ale i shodných stránek
ivota rùzných národù. Povaujeme
za velmi prospìné, e Èeskonìmecký fond budoucnosti finanènì
podporuje studentské výmìny
a umo-òuje tak mladé generaci
blíe poznat mentalitu lidí, seznámit
se s konkrétním prostøedím, s kulturou sousedního národa, poznat jeho
ivotní priority a hlavnì najít vzájemné pochopení a porozumìní.
Domníváme se, e návtìva studentù
a uèitelù z Elsa-Brändström-Schule
v Hannoveru splnila oboustranná
oèekávání. Profesorka Sabine Rinderspacher ocenila zejména dobrou
atmosféru, která se vytvoøila mezi
èeskými a nìmeckými studenty,
zájem hostitelských rodin i uèitelù
naeho gymnázia o to, aby program
byl bohatý, aby vznikly dobré pøedpoklady pro rozvíjení zaèínajících
pøátelství. Nìkdy jsme se jako organizátoøi obávali, jestli vichni zúèastnìní najdou k sobì cestu, ale obavy
byly zbyteèné.
Pro èeské studenty jsou oboustranné návtìvy velkým pøínosem i po
stránce jazykové. U loòská skupina
naich ákù ocenila monost pobývat

v nìmeckých rodinách a provìøit si
vlastní
jazykové
schopnosti.
Rozhodnì je to velmi efektivní
a zajímavý zpùsob, jak získat
urèitou pohotovost pøi komunikaci
v cizím jazyce. A navíc je to zpùsob
finanènì dostupný vem studentùm.
Snaili jsme se pøipravit pro nae
nìmecké hosty pestrý a zajímavý
program a zároveò vypracovat spoleèný projekt.Vybrali jsme pro nìj
období reformace, protoe jsme pøesvìdèeni, e právì nìmecká i èeská
reformace má spoleèné znaky a lze
tedy srovnávat. Studenti si ve skupinách pøipravili vystoupení týkající se
nejen èinnosti Jana Husa a Martina
Luthera, ale i prùbìhu husitských
nebo selských válek, take obì strany mìly monost obohatit se ve
svých znalostech. Práce na projektu
byla doplnìna zájezdem do táborského muzea a na zámek Hluboká.
Nai hosté si samozøejmì prohlédli
Svatou Horu a Hornické muzeum
v Pøíbrami. V programu nechybìla
návtìva Prahy, úèast na vyuèování
ani sportovní odpoledne. Celý pobyt
byl zavren setkáním se zastupiteli
naeho mìsta. V závìreèném hodnocení návtìvy jsme se shodli na tom,
e vzájemné výmìny jsou velmi uiteèné a e si váíme pozornosti
a podpory této èinnosti i ze strany
Mìstského úøadu Pøíbram.
M. Sýkorová, Ute Schleiff
Gymnázim pod Svatou Horou

Ozdravný pobyt Svazu tìlesné postiených
Ozdravný pobyt Svazu tìlesné postiených, místní organizace è. 6
v Pøíbrami, probìhl v èervnu 2005 v Parkhotelu Mozolov u Nadìjkova.
Vichni úèastníci se shodli, e hotel a jeho okolí tomuto úèelu výbornì
vyhovují.
Byl tu pevnì stanovený program, jeho uskuteènìní mìla na starosti
vedoucí celé akce, pøedsedkynì organizace paní Vlasta Hanuová. S ní
spolupracovala lékaøka MUDr. Holeèková, která u kadého pacienta
provedla vstupní prohlídku a bìhem celého pobytu dbala na individuální pøístup ke kadému úèastníkovi podle jeho zdravotního stavu.
Rekondièní program spoèíval pøedevím ve cvièení, vodoléèbì a vycházkách do pøekrásné okolní krajiny. Klienti mìli na rehabilitaci
k dispozici bazén, víøivku a tìlocviènu. Pro pøípadné výjezdy do zdravotnického zaøízení nebo do lékárny bylo zajitìno pohotovostní vozidlo,
které vdy ochotnì obsluhovala èlenka výboru paní R. Pohanová.
Bìhem pobytu se uskuteènil i výlet do Jistebnice. Ti zdatnìjí vyli
turistickou cestou na blízký kopec ke kapli sv. Maøí Magdaleny, odkud
byl nádherný výhled na umavu. Úèastníci pobytu si pochvalovali
i stravu, která byla velice chutná a kaloricky vyváená. Vedení hotelu
zajiovalo pro své hosty dostateèné mnoství zeleniny a ovoce.
Pokud mìl nìkdo nìjaké dietní omezení, obsluhující personál mu vdy
vyel vstøíc.
Pøi závìreèných prohlídkách skoro vichni konstatovali zlepení svého
zdravotního stavu. I celkové hodnocení pobytu bylo velice pøíznivé.
Paní Hanuová v závìru celé akce podìkovala vem èlenùm výboru
za obìtavou spolupráci.
V souèasné dobì se pøipravuje dalí ozdravný pobyt, který se uskuteèní v dobì od 2. do 11. záøí 2005 v Sobìicích v Poumaví.
Celková èinnost organizace by byla tìko pøedstavitelná bez pomoci
dalích lidí a institucí. Vøelé díky proto patøí pøedevím místostarostovi
MUDr. Ivanu edivému, pracovníkùm odboru sociálních vìcí a zdravotnictví z pøíbramské radnice, dále Ing. J. Tùmovi z Kompaktu
Pøíbram, Ing. Chytilovi z Jatek Rosovice, paní Jitce Bálkové
z Hypernovy Pøíbram, panu Podlahovi z Podbrdského knihkupectví,
studentovi Zdeòku Hanzlíèkovi a mnoha dalím.
Ing. Libor pinar

Komorní pìvecký sbor Mistra Jakoubka ze Støíbra v Kostnici
Ve sváteèních dnech 5. a 6. èervence
2005 zahájil pøíbramský Komorní
pìvecký sbor Mistra Jakoubka ze
Støíbra hudební maratón. Ten zaèal
Festivalem duchovní hudby v chrámu sv. Mikuláe v Praze na
Staromìstském námìstí a pokraèoval
tý veèer ve 21 hodin tamté vystoupením sboru v pop-rockovém oratoriu Mistr Jan Hus, které sloil
Richard Pachman jako hudební poctu èeskému knìzi a uèenci.
Oratorium se mìlo konat u Husova
pomníku na Staromìstském námìstí,
bohuel, poèasí rozhodlo jinak.
Být na pódiu s Mariánem Vojtkem
(Hus), Ilonou Csákovou (královna

ofie) a dalími umìlci, bylo pro ná
sbor a jistì i pro praský sbor
Rezonance, se kterým jsme zpívali
sbory tohoto oratoria, velkým záitkem. Hned po pøedstavení se v noci
ná sbor spolu s Rezonancí pøesouval k Bodamskému jezeru do
Kostnice, kde druhý den koncertoval
v Munstru, v katedrále, kde byl Jan
Hus odsouzen k upálení. Dalí silný
záitek  stát na místì tak dùleité
historické události - to jde mráz
po zádech.
Pøed vystoupením v katedrále jsme
se jetì zúèastnili vzpomínkového
aktu u památného Husova kamene
a slavnostní bohosluby u pøíleitos-

ti 590. výroèí jeho smrti.
Bohoslubu slouila nae sbormistrynì Hana Tonzarová spolu se svým
manelem a biskupem praským
CÈSH Karlem Bicanem. Se starostou
Kostnice a naimi krajany zde ijícími byly navázány nové kontakty
a osnovaly se dalí plány. Zrodil se
velký projekt k 600. výroèí uctìní
Husovy památky, ale to je jetì daleko. My jen vìøíme, e ná sbor bude
v té dobì jetì existovat a bude mít tu
èest se této události zúèastnit.
Veèerní prohlídkou Kostnice a spoleènou veèeøí maratón jetì nekonèil.

Pokraèoval druhý den ráno návtìvou Husova muzea, kde je mimo jiné
pøekrásná a vkusná expozice.
Budete-li mít cestu k Bodamskému
jezeru, urèitì se zastavte v Kostnici.
Je a dojemné, s jakou péèí a láskou
se èetí krajané starají o památku
a odkaz Mistra Jana Husa, který nám
má co øíci i dnes, pokud ovem jsme
ochotni naslouchat.
Domù jsme se vrátili hodnì unaveni,
ale astni a obohaceni o mnoho
dojmù a hezkých záitkù. Uili jsme
si také hodnì legrace a tìíme se, e
si to za rok zase zopakujeme.
- Muz -

Váený pane Rouare,
váený pane Srchu,
dovolím si krátce reagovat na Vá ohlas
na mùj èlánek o jménech ulic v Pøíbrami.
Pøedevím Vám dìkuji za Vá názor.
Jsem si vìdom toho, e otázka vhodnosti
jmen ulic je subjektivní povahy, a proto je
zcela pøirozené, e existuje mnoho
rùzných názorù na tento problém. V prostoru, který je mi v èasopise Kahan
vyhrazen, není mnoho místa ke komplexnímu objasnìní mých názorù, jsem vdy
nucen zjednoduovat. Ne vdy to vede
k ideálnímu vyjádøení.
V textu o pojmenování ulice Hornických
uèòù jsem vak neuvedl nic, èím bych
konkrétní hornické uènì nìjakým zpùsobem dehonestoval èi jim vyjadøoval
neúctu. Pouze jsem v souladu s obecnì
známými fakty konstatoval, e volba
názvu ulice byla vedena ideologií KSÈ,
její jednou ze základních premis byla
diktatura proletariátu, tedy nadvláda
dìlnické tøídy nad ostatními vrstvami
obyvatelstva. Horník, èi spíe jeho idealizovaná a pøikrálená podoba, byl pøetvoøen na ikonu i na objekt adorace.
Horniètí uèòové, budoucí horníci, tvoøili
nedílnou souèást této strategie. V podstatì
lo o zneuití skupiny obyvatelstva k ideologickým úèelùm. O tom, e skuteèný
ivot horníkù byl zcela jiný, Vám jistì
nemusím nic psát, nicménì pùvodcem
názvu ulice byla ideologie.
V dalím textu jsem pak projevil osobní
názor, e nepovauji tento typ pojmenovávání ulic za dobrý, protoe tím veøejnì
slavíme nejen pozitivní stránku vìci,
ale i to negativní. Jistì se i mezi hornickými uèni nalo procento osob, které si
veøejnou slávu nezaslouí. Z tohoto dùvodu,
který jsem dokladoval v dalím textu
zámìrnì vyhrocenými pøímìry na jiných
skupinách obyvatelstva, nejsem pøíznivcem pojmenovávání ulic po jakýchkoliv
skupinách obyvatel. Nepovauji za ideální
volit názvy ulic ani po konkrétních osobnostech, protoe dle mého názoru úèelem
pojmenování ulice je sluba veøejnosti
pro snadnou orientaci po mìstì a nikoliv
vzdávání pocty. Na druhou stranu jsem si
vìdom, e pøejmenování ulice je vìc komplikovaná a ve svém dùsledku negativní,
a proto jsem v tomté èlánku konstatoval,
e s výjimkou ulice Svazácké není nutné
názvy ostatních ulic mìnit. Navíc je mùj
názor v meninì, a proto se nemusíte
o jméno ulice Hornických uèòù vùbec
obávat.
Závìrem mi dovolte Vám jetì jednou
podìkovat za èas, který jste vìnovali
mému èlánku i hledání protiargumentù.
Povauji toti diskusi za velmi dùleitou
souèást obèanské spoleènosti a v ádném
pøípadì si neosobuji patent na rozum.
Jsem pøesvìdèen, e jedinì pøemýlením,
osobní aktivitou a diskusí o problémech
je moné nalézt tolik chybìjící vztah
èlovìka ke svému okolí, který je právì
v Pøíbrami z mnoha dùvodù zvlá
oslabený.
V dokonalé úctì

Daniel Doleal

FOTOKRONIKA

Kruhový objezd na námìstí T. G. Masaryka má ji kamenné obrubníky. Práce byly dokonèeny pøed nìkolika týdny.

Stará hasièská zbrojnice na Bøezových Horách byla upravena
a má novou pøístavbu. Náklady èinily 4 200 000 Kè.

V Galerii F. Drtikola byla zahájena výstava Sympozium Buková
2005. Potrvá do 21. srpna. Snímek je z pìkné vernisáe.

Letní vítání pøíbramských obèánkù se konalo ve ètvrtek 28. 7.
V tento den bylo tropické poèasí, ale dìti byly spokojené.

V Kemarku byly k vidìní krásné ruènì vyrobené vìci. Bylo to na
festivalu lidových umìleckých øemesel, který se zde koná kadý
rok. Letos se zde byli podívat také zástupci Pøíbrami.

V bývalém areálu Technických slueb Pøíbram za sokolovnou je
nyní sbìrný dvùr. Sem mùete odkládat odpad. Informace
získáte na telefonu è. 318 624 191.

Jednou z akcí mìstského odboru správy silnic bylo poloení
nového asfaltového povrchu na silnici v Kozièínì.

Také pøíjezdová cesta do osady Jesenice dostala nový kabát.

Dalí osadou, kde odbor správy silnic opravoval, byl Orlov.

Nový asfaltový povrch byl poloen také v ulici B. Nìmcové.

Na tìchto snímcích je høitì, sklad a atny u Základní koly, Jiráskovy sady 273. Akci zajioval odbor investic, cena díla 4,8 mil. Kè.
Byl postaven sklad sportovního náèiní a ve druhé polovinì objektu jsou atny. Zároveò v areálu vzniklo høitì s oplocením 20 x 40 m
vèetnì protaených edesátimetrových bìeckých drah a pískového doskoèitì.

