
LES
Správce obecního lesa pan Klusák zajistil dotaci na ohrádky a školky. Současně přinesl
nemilou novinu, že se ztrácí dřevo z obecního lesa ze Zaraženého a od Starého hřiště.
Povolení si lze zakoupit na Obecním úřadě za mírný poplatek, a jde hlavně o to, aby lidé
co mají zájem o dřevo nedělali v lese škody. Proto je nezbytné, aby se nahlásili na obci,
kde je starosta nasměruje tak, aby lesu prospívali. Přichycení zloději budou zveřejněni.

STUDNY
Majitelé nemovitostí se studnami musí být jistě zděšeni po zhlédnutí reportáže, kde bylo
řečeno, že je nutné zpětně opatřit povolení na vaši domácí studnu.
Bohužel stále kolují zmatky kolem povolení, dokonce i na oficiálních místech. Už máme
4 různé návody. Jisté je, že od určitého stáří studny nebude potřeba nic, nebo téměř nic a
pro mladší studny bude nezbytné vystavit povolení skládající se z posudku
hydrogeologa, výpisu k katastru nemovitostí, jakéhosi stavebního povolení a zpětné
kolaudace. Povolení bude vydávat městský úřad Rosice.
Zatím není nutné činit žádné kroky. Více informací obdržíte v březnovém zpravodaji.

HUMOR

„Vy nevíte, co je to trestný kop?“

Mladý důstojník na ministerstvu obrany pracoval dlouho do večera. Když konečně
odchází z kanceláře, vidí na chodbě generála, jak stojí u skartovače se štůskem papírů
v ruce. „Víte jak to funguje?“ ptá se generál. „Můj pobočník šel domů a já nevím, kde se
to zapíná.“ „Ano, pane,“ řekne na to ochotný důstojník a vloží papíry dovnitř. …. Chvíli
stroj vrní a pak ticho… „A teď“, praví generál, „bych z toho potřeboval po jedné kopii.“

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V únoru a počátkem března oslavuje významné životní jubileum Ludmila Bezděková
(70 let), Jana Pivodová (60 let), Jiří Foral (50 let), BLAHOPŘEJEME!
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MIKROREGION KAHAN
Při jednoduchém hodnocení by se dalo říct, že se Kahan začíná rozsvěcovat. Po
kulturních akcích, na které Kahan zajistil i autobusovou dopravu, se začínají objevovat
zajímavější projekty, projekty přinášející peníze.
Mikroregionu Kahan, kam patří i Příbram, se podařilo sehnat zajímavou dotaci 90% na
financování svojí, nebo chcete-li naší, propagace. Brzy se tedy v obci objeví informační
panely, budou k dispozici mapky, brožurky, cykloturistický průvodce, materiály o důlní
činnosti, o technických památkách, o přírodních zajímavostech, možnostech sportování
a odpočinku, prostě se o nás bude víc vědět, budeme mít materiály, se kterými se
budeme chlubit. Kvalitní prezentace Mikroregionu je jedním ze základních kroků, na
kterých se dohodli starostové všech členských obcí a měst.
Do budoucna se předpokládá, že Kahan sežene dotace i na další společné zajímavější
projekty. Nic méně dotační tituly určuje někdo jiný a tak Kahan bere, tam kde se
momentálně dává, nyní jeto na propagaci. Takže Kahan má za sebou první úspěch,
který bude vidět i v obcích. Jen tak dál!

OBECNÍ PLES
Před dvěma týdny proběhl již pátý ročník
Obecního plesu. Bude se na něj vzpomínat jako na
ples se skvělou tombolou a skvělou hudbou. Až
do 3 do rána hrála pro všechny věkové skupiny
k tanci a poslechu velice kvalitní Sagita.
Velké napětí nastalo při losování tomboly, která

byla
nezvykle

bohatá, se
zajímavými
cenami, například 3 metry dlouhý salám. První
cenu vyhrál první muž obce. V baru byl dostatek
kvalitního vína a tak se nedal najít jediný
nedostatek. Účastníci se shodli, že to byla super
zábava. Dík patří organizátorkám, zejména
Andree Nenkovské, Regině Blažkové, Mirce
Chmelíčkové, Jiřině Stromecké a dalším
dobrovolníkům a nadšencům.



POZEMKOVÉ ÚPRAVY
Dá se říct, že již pravidelně vás informujeme o pozemkových úpravách v obci.
Zjednodušeně dojde ke zcelení parcel podle vlastníků, takže už Příbram nebude
„nanudličkovaná“ na 15 metrů široké parcely, ale katastr bude rozdělen po větších
celcích. Snahou obce bude, aby všechny veřejné prostranství, cesty, hřiště, vodní plochy
atd. byly ve vlastnictví obce, aby je každý občan mohl bez omezení užívat. Obec se
může do této velké výměny zapojit jedině, když bude vlastnit dostatečnou výměru
pozemků. A to bohužel nevlastní. Pokud někdo z občanů uvažuje o odprodeji
zemědělské, či nezemědělské půdy, nechť se přihlásí na obecním úřadě. Každý ar je
vítán.
V souvislosti s pozemky Příbrami byly na mapách identifikovány stavby, které celé,
nebo svojí částí stojí na obecních parcelách. Majitelům nemovitostí budou nabídnuty
dvě varianty: buď odkup nebo nájem obecních pozemků.

HODY BODÓ!
Do září je ještě dost času, ale přesto se hodů chtiví
dohodli, že začnou s tréninkem tanců a zpívání už nyní.
Přáním je naučit se besedu, texty co nejvíce písniček a
hlavně „něco“ dělat, což se vždycky cení. Tak tedy, kdo
z příbramáků má zájem, nebo je nadšenec hodů, nechť
se dostaví do obecního sálu na návsi 11.3. ve 14hodin.
Nezáleží na věku, ti zkušenější jsou vítání k udělování
rad, nebo jen ke sledování cvrkotu, ti mladší jsou vítáni,
aby se něco naučili a udělali příbramské hody zase o něco zajímavější. Prostě přijďte
všichni a přineste si přezůvky, ať se pan Kadaňka nemusí zlobit.

ROZVOJ OBCE
Přesto že je únor, sníh zmizel, a tak se pomalu probouzí myšlenky na výstavbu,
budování a rozvoj obce.
V naší obci brzy začnou růst tři nové domy. Bude to na výpadovce směrem k Zastávce
po levé straně. Je to pozitivní zpráva, protože nové domy znamenají, že obec nevymírá.
Až k těmto novým domům bude letos položen vodovod z Brodku, bude ukončena
poslední etapa výstavby vodovodu v Příbrami. Vodu už budou mít všichni! Momentálně
se zpracovává projektová dokumentace.
Po položení vody následuje oprava komunikací. Opravují se silnice, kde jsou rýhy již
dostatečně zhuštěny a nehrozí další sesedání a propadání. V letošním roce bude
opravena spodní ulice od hřiště. Místní mohou potvrdit, že při velkých deštích a při tání
dokáže protékající voda asfalt v ulici doslova rozervat. Z toho důvodu budou přes celou
šířku pod hřištěm instalovány kanálové mříže, které zabrání zkázám. Na realizaci již
bylo požádáno o dotaci na kraji a je velká pravděpodobnost, že budeme úspěšní. Mírné
komplikace přináší nový stavební zákon. Tam kde dříve stačila jedna věta, dnes nestačí
stoh papíru. Nezbývá, než se s tím poprat.
Jako reálné se jeví, že bude pokračovat rekonstrukce hlavní silnice od mostku na brodku
až obecnímu úřadu.

Nové silnice v bočních ulicích, jako je Ve skalkách, s sebou přináší další požadavky.
Superrovný povrch svádí závodníky k rychlé jízdě, a způsobuje ohrožení starších, ale
zejména těch nejmladších. Proto budou v nových ulicích instalovány retardéry.
Bezpečnost při odbočování na brodku ze spodní ulice od hřiště brzy zvýší zrcadlo, kde
budou řidiči vidět případně přijíždějící auta. Nyní je tam situace málo přehledná.
O záměru kompletní výměny obecního rozhlasu jste již byli informováni a tak zbývá
dodat, že již byla podepsána smlouva a na sloupech se objevují první nové rozhlasy.
Školu na začátku roku navštívila hygiena, a je třeba říct, že obstála. Drobné nedostatky
odstraňuje pan Brázda.
Rybáři a plavci se už těší na opravu přepadu na rybníku Kuchyňka. Aby se však dalo
začít pracovat, je nutné snížit hladinu a to zase nejde bez řádně schváleného
manipulačního řádu. Manipulační řád pro provoz rybníka bude schválen v tomto týdnu.

DĚKUJEME ANONYMOVI
Náměty občanů můžou zlepšit práci obecního zastupitelstva. Proto jsou občané
pravidelně zváni na veřejná zastupitelstva, proto byla před čtyřmi léty zřízena schránka
u obecní vývěsky. Všechny podněty jsou vítány, i ty anonymní a platí stále to co již
bylo jednou slíbeno, že všechny náměty budou veřejně diskutovány.
V minulých dnech přišel anonymní dopis, stěžující si na práci zastupitelů, kompletní
odpověď najdete v otevřeném dopise starosty na obecní vývěsce. Opravdu si ceníme
tohoto názoru, bohužel se pisatel nezúčastňuje veřejných zastupitelstev, jinak by
nenapsal, co napsal.
Jako nešťastná se jeví forma, kterou anonym zvolil k odeslání. Dopis šel přímo na
hejtmana jihomoravského kraje, místo toho, aby dal šanci obecnímu zastupitelstvu se
k dopisu vyjádřit. Argumenty anonyma jsou scestné a jednoduše vysvětlitelné. Ale ví to
hejtman?
Nyní jsme v období, kdy se žádá o dotace na dokončení vodovodu a opravu silnice ve
spodní ulici od hřiště. Možná, že při rozdělování peněz zůstane hejtmanovi v hlavě
nepříjemná vzpomínka na nekompetentní anonym z Příbrami. Pak se ze žádané kritiky
na zlepšení činnosti zastupitelstva stává doslova záškodnický čin. Oběti – obyvatelé
Příbrami – pak určitě velice rádi „poděkují“ pachateli, našemu spoluobčanovi.

BEPEČNOST
V Příbrami jsou dva okruhy pouličního osvětlení. Jedno svítí celonočně a druhé
zhasínalo od půlnoci do 4 do rána. V Příbrami se v noci stala zlodějina a poškození
občané požadovali trvalé rozsvícení obou okruhů. A tak Příbram svítí jak Las Vegas
celou noc. Určitě se dá polemizovat, zda je to dostatečné opatření. Jistě že není! Kdo si
svůj majetek nechrání, nezamyká auto, nezamyká garáž, nezamyká dům, nechává věci
nezajištěné, bez dozoru, se nemůže potom divit, že se mu občas něco ztratí. Rozhodně
tomu nezabrání rozsvícené světlo.
S rozsvícenou Příbramí je to teď stejné jako by jste nechali rozsvícený přes noc celý
dům, pro jistotu, kdyby jste se v noci vzbudili a potřebovali si někam odskočit. Celá
věc bude přehodnocena a vrácena zpět k zaběhnutému normálu. Pokud máte jiný názor,
je dispozici schránka pod obecní vývěskou.


