
POZVÁNKY 
Obecní úřad pořádá v úterý 15.5.2007 zájezd do divadla Bolka Polívky na komedii 
„Nebe?“ Hrají Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová, Nikola Zbytovská, J. Barin Tichý. 
Co se stane, když člověk spáchá sebevraždu? A stane se vůbec něco? Co když se nestane 
vůbec nic? Dámská jízda plná humoru a jedovatých poznámek. Odjezd autobusu je 
v 17:45 od kaple se zastavením na Brodku. Cena zájezdu 250 Kč. Zájemci se mohou 
přihlásit u p. Andrey Nenkovské (603849736). 
Na neděli 13.5. si pro vás děti z mateřské a základní školy připravily program ke 
Dni matek. Přijďte se podívat do obecního sálu, začínáme v 15 h. 
Veřejné zasedání zastupitelstva se koná 10.5.2007 v obecním sále v 17:30. Na 
otázky kolem studní a septiků bude odpovídat Ing. Ryšková z MěÚ Rosice. 
 

 
„TO JE POPRVÉ, CO SI TEN MŮJ ŠPRÝMAŘ NA APRÍLA ZE MĚ NEVYSTŘELIL!“ 

 
HUMOR 
Přišel takhle chlap do hospody s irským vlkodavem – takovým tím psem velikosti telete. 
Uvázal psa venku a dal si pivo. Za chvilku přišel druhý chlápek, rozhlédl se kolem a ptá 
se: „Hele, čí je ten velký pes venku?“ „Můj, proč?“ odpoví majitel. „Můj pes ho zabil.“ 
„Tak to si ze mě děláte legraci. Co máte za psa, že by dokázal zabít vlkodava?“ „No, 
stájového pinče.“ „To mi řekněte, jak může mrňavej stájovej pinč zabít vlkodava?“ 
„Vypadá to, že tomu vašemu zaskočil v krku.“ 
 
SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
V dubnu oslavuje významné životní jubileum Jana Sysová (50 let), 
Jiřina Chatrná (75 let) a Marie Chmelíčková (85 let). 
BLAHOPŘEJEME!  
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Milí Příbramáci, 
   dubnové zasedání zastupitelstva řešilo významné personální změny. Z důvodu 
zvýšeného pracovního vytížení v zaměstnání odstoupil z funkce místostarosty Ing. 
Martin Uhlíř a vzdal se i členství v zastupitelstvu. Místo něho byl v souladu s volebním 
zákonem a zákonem o obcích přijat do zastupitelstva Robert Čeléni, který po volbách 
skončil na pozici prvního náhradníka. Byla mu svěřena starost o rybník Kuchyňka a 
internetové stránky obce. Do příštího Zpravodaje by mělo být jasné, kdo bude nový 
místostarosta. Děkujeme Ing. Uhlířovi za dosavadní obětavou a vysoce kvalifikovanou 
práci pro rozvoj obce a doplněnému zastupitelstvu hodně úspěchů v další činnosti. 
V dubnu proběhne plánovaná oprava komunikací a začne stavba poslední etapy 
vodovodu. Upravuje se okolí u cihelny, byl srovnán beton po bývalé zelenině. Lesík 
pod Reitoralovými upravuje p. Patočka a vykácené stromy budou nahrazeny sadbou, 
kterou dodá Ing. Klusák. V obecním lese jsou osázena další místa po těžbě stromů. Ve 
skladu potravin a šatně MŠ zatéká voda, bude nutná oprava. 

(ju, tr) 
 
ODCHOD ČLÁNKU NAŠEHO TÝMU 
 
Motorem našeho týmu na obci, který kvůli pracovnímu postupu byl nucen opustit naše 
řady, byl Ing. Martin Uhlíř. Za posledních pět let udělal pro obec tolik, kolik jiní 
neudělali ani za celá desetiletí. Na posledním zastupitelstvu jsme se rozloučili s tímto 
odstupujícím zastupitelem a místostarostou. Je to pro kolektiv zastupitelstva a hlavně 
pro samotnou obec výrazná ztráta, protože s Martinem nám odchází člověk 
s výbornými technickými znalostmi a člověk s darem řešit i ty nejsložitější problémy. 
Za minulá období, kdy byl ve funkci místostarosty, se určitě silně podepsal na 
zkvalitnění života v obci, vyřešil mnoho nelehkých situací a problémů, které jsme 
takzvaně podědili z dob minulých, vždy šel spíše příkladem při uskutečňování obecních 
brigád a mnoha kulturních akcí. Patří mu od nás všech veliký dík, a i když se to zdá 
zatím nepravděpodobné, doufáme, že se snad někdy do řad zastupitelů vrátí. 

(rt) 
 
JEDEN Z HŘÍCHŮ MINULOSTI 
 
Bezesporu jedním z velkých hříchů minulosti je vžitý názor na nakládání s odpady. 
Dříve akceptované zavážení terénních nerovností odpadem byla obrovská chyba, kvůli 
které i naše generace pociťují citelný dopad na životní prostředí. Téma odpady jsme 



diskutovali několikrát a je stále patrné, že ne každý občan se chová tak, aby zanechal 
generacím budoucím aspoň takové životní prostředí, jaké máme dnes. 
Žijeme v malebné obci, obklopené krásnou přírodou a přesto se někteří naši spoluobčané 
chovají „nelidsky“. V minulosti bylo v Příbrami řádově 10 divokých skládek, z nichž 
největší byla skládka u Popovic, za potravinami, pod Zelenou horou a Kratochvílův 
vévuzek. Postupně byly skládky po zarovnání s okolní krajinou rekultivovány překrytím 
zeminou a dochází k jejich zalesňování. Bereme si příklad z jiných obcí, které takto 
vyřešily problém skládek a po pár letech už na místě skládky není poznat, že se tam 
nějaká nacházela. 
Poslední lokalita (místně nazývaná „Kratochvílův vévuzek“), kde prozatím nedošlo 
k celkovému zarovnání s okolím, je neustále zavážena odpadem nepřizpůsobivými 
občany. Již několikrát došlo k rekultivaci, ale další nájezdy sobeckých „pořádkomilů“, 
kteří si uklidí na svém pozemku, ale odpady odvezou do lesa, hatí snahy nás všech, kteří 
si přejí přírodu chránit. Letos do „Kratochvilovýho vévuzku“ vyvezli plastové zbytky 
svého rozebraného auta, staré zavařeniny, sjeté pneumatiky, igelitové pytle s fotkami a 
cihly z rozbořeného domu. Máme tu i nepovolenou skládku pod Palátovými, kde někteří 
lidé vyváží popel. 
Starosta obce i někteří zastupitelé tyto hříšníky intenzivně upozorňují, že: 
komunální odpad - patří do popelnic a nebo do pytlů, které přistavíme k popelnicím, 
papír, sklo, plasty – můžeme třídit do kontejnerů u obchodu (budou i v jiných místech), 
kovový odpad - sbírají Sokoli, nejbližší sběr bude v květnu, 
odpad ze zahrad – se kompostuje nebo výjimečně pálí ve středu nebo v sobotu, 
stavební odpad – patří do Omic, zajistit kontejner si můžete u TS Rosice, 
odvoz velkoobjemového (koberce, slamníky,...) a nebezpečného odpadu (televize, 
ledničky, baterie) organizuje obec 1x až 2x ročně.  
Odvoz kontejnerů vyjde sice obec na nemalou finanční částku, ale je zde naděje že se 
většina hříšníků nepotáhne s odpadem někam za Příbram a využije dopředu avizovaného 
kontejneru. Proto se plánuje jejich přistavení několikrát ročně. 
Většina z nás chce okolí naší obce zachovat stále krásné i pro naše děti. Je v zájmu nás 
všech sledovat, co se děje v našem okolí, kdo co kam vyváží a případně se každý z nás 
může snažit tento problém řešit sám nebo ve spolupráci s obecním zastupitelstvem. 

(lt) 
 
TRADIČNÍ PŘÍBRAMSKÉ JARNÍ AKCE 
 
TJ Sokol Vás srdečně zve na Pálení čarodějnic. Vatru 
zapálíme v pondělí 30.4. na fotbalovém hřišti ve 20 h. Hrají 
Kaskadéři, občerstvení zajištěno, mimo jiné si můžete pochutnat 
na guláši, douzovaných párcích a cigárách. 
V sobotu 5.5. pořádají Sokoli předpouťovou zábavu, 
která začne ve 20 h v obecním sále. Hudba Blíženci, vstupné 50 
Kč, občerstvení zajištěno. 6.5. je sváteční pouťová neděle, 
k poslechu bude hrát Lesanka. 

(an) 

PŘI POBYTU V PŘÍRODĚ POZOR NA INFEKCI 
 
Pohyb v přírodě, ať již pracovní nebo rekreační, může být spojen s určitými riziky, 
mezi něž patří také infekce echinokokózy (nemoc se odborně nazývá cystická 
hydatidóza). Původcem onemocnění je larvální stádium tasemnice (Echinococcus 
multilocularis). Hlavním hostitelem tasemnic v Evropě jsou lišky, výjimečně pes nebo 
kočka. Mezihostitelem bývají většinou hraboši, někdy se jím může stát i člověk. 
Onemocnění lidí způsobené liščí tasemnicí je častější v Kanadě, bylo zaznamenáno 
několik případů v Evropě (Rakousko, Německo, Polsko, Rusko,...) a 1 případ v České 
republice (v r. 1979). Lišky jsou veterinárně sledovány. Průměrný výskyt nemoci u 
lišek se při posledním výzkumu před deseti lety pohyboval v jednotlivých krajích od 
2,5% do 22,9 %. Příslušné orgány a organizace se samozřejmě snaží infekci eliminovat, 
ale vzhledem k přírodnímu cyklu není likvidace dostatečně účinná. 
Vajíčka tasemnice, která žije v tenkém střevě, vycházejí z těla hostitele s exkrementy a 
ulpívají na zemi, trávě, lesních plodech, případně srsti zvířat. Rizikem je pro nás 
zejména sbírání a konzumace lesních plodů, hub, okusování stébel trávy, ale i sbírání 
dřeva nebo hospodářské práce. Mimo jiné se člověk může nakazit od psa či kočky, kteří 
loví hlodavce. Vajíčka přežívají také ve vodě, není tedy vhodné pít vodu ze studánek a 
potoků. Larvy v našich podmínkách mohou přežívat bez úhony v létě 3 měsíce, od 
podzimu do jara až 8 měsíců. 
Pokud se člověku dostanou vajíčka do trávicího systému, postupují pak do jater a 
jiných orgánů a tkání, kde se usazují a tvoří cysty. Tyto se pak vyvíjejí záludně pomalu 
(10-15 let), poškozují činnost jater, plic a centrální nervové soustavy – mozek a míchu. 
Infekce echinokokózy (hydatidózy) se léčí velmi obtížně, chemoterapií, chirurgickým 
zákrokem nebo transplantací orgánu. Onemocnění bývá často smrtelné. 
Je zřejmé, že tato infekce je nebezpečná. V žádném případě není důvod k panice, ale je 
třeba, aby se o riziku vědělo. Účinnou ochranou je dodržování hygienických zásad. Při 
sběru se vyhýbejte viditelně výkaly znečištěným plodům. Plody, zeleninu a ovoce před 
konzumací dobře omyjte. Doporučuje se důkladná tepelná úprava potravin (např. hub). 
Dodržujte osobní hygienu, po pobytu v přírodě, na zahradě, po doteku domácích a 
jiných zvířat (zejména znečištěných výkaly) si umyjte ruce. Domácí kočky a psy 
pravidelně odčervujte. Podnikejte opatření proti přemnožení hlodavců na zahradách. 

(ju, pd) 
 
RADOST Z POHYBU 
 
23.1.2007 začalo naše cvičení kalanetiky a pilates v obecním sále. Začínalo nás kolem 
15, po 3 měsících cvičení je nás tam vždy tak 5 až 10. Ráda bych vyzvala příbramská 
děvčata (všech věkových kategorií, jak znělo v původní nabídce), aby využila skvělou 
šanci mít ve své obci pravidelné cvičení. Sama si uvědomuji, jak se postupně protahují 
svaly, tělo je ohebnější a dostaví se i radost z překonání vlastní lenosti, troufám si 
dokonce tvrdit, že se na sebe těšíme. To, že neucvičíme všechno, nám vůbec nevadí, 
však se taky neustále zlepšujeme. Pořád ještě hodláme pokračovat vždy v úterý v 19.30 
a neodradí nás ani vysílání úterního seriálu. Zdraví vás Regina Blažková. 


	ZPRAVODAJ
	Občasník Obecního úřadu v Příbrami na Moravě
	Duben 2007                         Číslo   4

