
Obecní ples 
Zveme srde�n� všechny, kte�í se cht�jí dob�e pobavit na tradi�ní Obecní ples. Koná se 

v pátek 8.2.2008 ve 20 h v obecním sále. Hraje Sagitta, p�ipraveno bude bohaté 
ob�erstvení a tombola. 

 
POZVÁNKA DO DIVADLA 
Zájemci o zájezd do Mahenova divadla v ned�li 9.3.2008 na detektivní komedii Osm 
žen a� se nahlásí p. Nenkovské (603849736). Za�átek p�edstavení v 17 hodin. 
 
PLACENÍ POPLATK� 
Poplatky za psy se na obecním ú�adu vybírají do konce února (70 K� za jednoho a 105 
za druhého psa v domácnosti). Za odpady se bude platit až od 5.2.2008, kdy nabude 
platnosti nová vyhláška (400 K� za osobu, do konce b�ezna). 
 
HUMOR 
Mirek Topolánek jede se svým šoférem na výlet po �eském venkov�. Najednou p�ejedou 
slepici. Premiér velkoryse nabídne: „Já to vy�ídím. Jsem nejmocn�jší muž zem�, sedlák 
to pochopí.“ Za minutu b�ží Topolánek k autu, zpocený, na oku monokl, v zadnici 
broky. „Rychle pry�!,“ k�i�í. Jedou dál, a co �ert necht�l, p�ejedou prase. Topolánek se 
vystrašen� podívá na �idi�e: „Tentokrát vy.“ Šofér pokr�í rameny a vydá se ke statku. 
Topolánek �eká 10 minut, 20 minut... Po hodin� se zvesela �idi� vrací, kapsy plné pen�z 
a pod paží šunku. Topolánek se ho ptá: „Jak jste to dokázal? Co jste t�m buran�m �ekl?“ 
„Dobrý den. Já jsem �idi� Mirka Topolánka. To prase leží p�ed domem a je mrtvé.“ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
SPOLE�ENSKÁ KRONIKA 
V lednu oslavuje významné životní jubileum František Sys (60 let). 
BLAHOP�EJEME! 
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Milí P�íbramáci, 
do nového roku vstupte s dobrou náladou, protože horoskop roku 2008 vám dává nad�ji 
na zlepšení situace v práci a zdrav�jší životní styl. Planeta št�stí Jupiter bude po celý 
rok procházet souhv�zdím Kozoroha. Jeho vliv by se m�l nejvíce projevit v budování 
kariéry. Toužíte po lepším postavení v práci? Odhodláváte se už dlouho uskute�nit 
nové projekty? Vyhr�te si rukávy a vzh�ru do toho! Jupiter v Kozorohu p�ináší št�stí 
t�m, kte�í se nevzdávají a neponechávají všechno osudu. Saturn, planeta moudrosti a 
rozvahy, se bude nacházet v souhv�zdí Panny. M�la by tedy posilovat tendence pé�e o 
zdraví, touhu po �istot� a �istém sv�domí. Vláda bude muset �ešit problematiku 
zdravotnictví a v�bec to nebude mít snadné, protože Saturn �asto ukazuje omezení a 
p�ekážky. Pamatujte, že optimismus a veselá mysl jsou polovinou každého úsp�chu! 

PF 2008 
(ju) 

 
CO PROJEDNÁVALO ZASTUPITELSTVO 
 
Na vlastní žádost odstoupil ze zastupitelstva Jind�ich Oves (KS�M). Dlouhodob� 
pracoval  ve sportovní komisi. TJ Sokol bude spolupracovat a své problémy �ešit p�ímo 
s místostarostou a starostou. D�kujeme p. Ovsovi za jeho p�ínos ke sportovnímu a 
kulturnímu životu v obci. Podle po�adí kandidátní listiny KS�M nahradí odstupujícího 
�lena Marie Kubí�ková, která �ádn� složila slib zastupitele a bude pracovat v komisi 
pro seniory. P�ejeme jí hodn� úsp�ch�. 
Jako zástup za Mgr. K�ížovou byla �ízením školy pov��ena Mgr. Jana Skácelová. 
Starosta p�edložil zastupitel�m Sm�rnici pro zadávání ve�ejných zakázek malého 
rozsahu, která byla vypracována na základ� podklad� z JMK. Místostarosta seznámil 
zastupitele s nov� vypracovanými vyhláškami – Systém shromaž	ování, sb�ru, 
p�epravy, t�íd�ní, využívání a odstra�ování komunálních odpad� a další vyhláškou o 
místním poplatku za odpad, ve které je stanovena pro rok 2008 �ástka 400,- K� za 
osobu anebo rekrea�ní chatu �i chalupu.  
Zastupitelstvo dále jednalo o plánu investic na rok 2008. Po novém roce došlo ve škole 
k havárii kotle na pevná paliva. A proto prvo�adý a nevyhnutelný úkol bude nutná 
vým�na stávajícího topení za plynové. Systém topení bude rozd�len na odd�lené 
vytáp�ní v pat�e a v p�ízemí. Litinová topná t�lesa z�stanou, budou vym�n�ny pouze 
ocelové trubkové radiátory a rozvody. P�edb�žn� byla oslovena firma THERMONA, 
která p�edložila kalkulaci na �ástku 500 000 K� a firma HRUBEŠ, která kalkulaci 
p�edloží v nejbližších dnech. Obec �eší možnost získání dotace na JMK pro tuto akci. 



Modernizací topení se otevírá ekonomická otázka úspory energií. Stávající okna ve 
škole jsou z hlediska úniku tepla nevyhovující, proto je aktuální otázkou jejich vým�na 
(cca 500 000 K�). I zde je snahou obce dosáhnout p�ísp�vku z dota�ního titulu. 
V investi�ním zám�ru je též uvažováno o oprav� st�echy, která je již na hranici 
životnosti. Rozsah prací bude záviset na objemu financí. 
Další investicí, která nás v tomto roce �eká je dobudování vodovodu B1. Obec 
p�ipravuje budování inženýrských sítí u plánované výstavby t�í rodinných domk� 
v lokalit� nad �. p. 264. Jelikož tyto sít� budou navazovat na dokon�enou trasu B1, 
kterou dozorovala firma AP INVESTING, navrhl starosta taktéž tuto firmu pro p�ípravu 
a dozor výše uvedené akce. Sou�ástí dobudování vodovodního �adu v obci je i realizace 
v�tve sm�rem k areálu ZD, kde je zájem o napojení na vodovodní sí� majiteli 
novostavby manžely Kr�kovými. Taktéž do rozší�ení sít� rozvodu plynu v obci je 
za�azeno i prodloužení plynového �adu v ulici Ve vilách (p�ipojení novostavby manžel� 
Hájkových). Na realizaci bude osloveno více firem. 
Tak jako v p�edchozích letech, tak i nyní v roce 2008 má obec ve svém zám�ru opravit 
povrch obecních komunikací. Vytipována je komunikace kolem kaple až k budov� 
obecního sálu, v rámci které bylo navrženo i vybudování stabilního parketu na návsi. 
P�ed realizací této opravy obec zajiš�uje vybudování vodovodní p�ípojky ke kapli a do 
budovy obecního sálu. Sou�ástí oprav komunikací jsou i letos naplánovány lokální 
(prozatímní) opravy – u Pivodových, atd. Bude osloveno n�kolik firem. 
Dalšími akcemi, které nás �ekají je vým�na dve�í v hospod�, oprava st�echy na budov� 
obecního sálu, oprava budovy obecního bytu, hasi�ky, dobudování d�tského h�išt� na 
návsi, výkup pozemk� v lokalit� fotbalového h�išt�, v obecním sále bude provedeno 
obložení radiátor�. Tím se zvýší bezpe�nost p�i akcích a zamezí se jejich p�ípadnému 
poškození. K dodávce a montáži byla vybrána firma STOLA�STVÍ Smejkal ze 
Zbraslavi. P�edložený investi�ní zám�r má samoz�ejm� svoje priority, které budou 
up�ednost�ovány a se�azovány dle finan�ních možností rozpo�tu letošního roku. 

(jt,ju) 

 
ZÁPIS DO ŠKOLY 
 
ZŠ P�íbram na Morav� oznamuje, že zápis d�tí do prvních t�íd pro školní rok 2008/2009 
se uskute�ní dne 7.2.2008 v budov� ZŠ od 14 do 15:30h. Zapsány 
budou d�ti narozené v r. 2001 (1.9.2001 - 31.12.2001) a dále d�ti 
narozené v roce 2002 (1.1.2002 - 31.8.2002). Ti, kte�í obdrželi 
rozhodnutí o odkladu školní docházky ke dni 1.9.2008, se nemusí 
zápisu zú�astnit a nastoupí k tomuto datu do školy. Zápis bude 
probíhat ve t�íd� p. u�. Hlavo�kové. Co s sebou k zápisu? Rodný list 
dít�te a ob�anský pr�kaz jednoho z rodi��. Uvažují-li rodi�e o 
odkladu, je t�eba podle Školského zákona dodržet tento postup: 1) vyzvednout žádost o 
odklad školní docházky ve škole, 2) vypln�nou žádost s odborným posouzením 
(odborný léka� + p�íslušné školské poradenské za�ízení) odevzdat vedení školy, 3) 
�editel školy vydá po posouzení žádosti rozhodnutí o odkladu. T�šíme se na setkání s 
budoucími prv�á�ky.                 (js) 

INVENTURA MAJETKU OBCE 
 
Inventarizace majetku, závazk� a pohledávek obce prob�hla koncem r. 2007. T�í�lenná 
komise porovnávala skute�ný stav majetku k 31.12.2007 s údaji vedenými v ú�etnictví. 
Výsledek je p�ehledn� zpracován v tabulce níže. Nebyly zjišt�ny žádné závady, 
p�ebytky ani neupot�ebitelné v�ci. Inventarizaci pozemk� provedla f. Real Soft Brno. 
 

Položka Inventarizace 
(K�) 

Ú�etnictví 
(K�) 

Drobný dlouhodobý nehm. majetek 55 692,60 55 692,60 
Ostatní dlouhodob. nehm. majetek 592 770,00 592 770,00 
Budovy 4 403 682,70 4 403 682,70 
Stavby 17 772 123,90 17 772 123,90 
Samostatné movité v�ci a soubory 248 266,74 248 266,74 
Drobný dlouhodob. hm. majetek 847 413,46 847 413,46 
Pozemky, lesy 10 321 987,80 10 321 987,80 
Nedokon�ené investice 858 943,00 858 943,00 
Ostat. dlouhodob. finan�ní majetek 70 000,00 70 000,00 
Základní b�žný ú�et 2 715 136,33 2 715 136,33 
KAHAN - p�j�ka 93 000,00 93 000,00 
P�ijaté návrat. fin. výpomoci mezi rozpo�ty 710 095,50 710 095,50 
Zálohy plyn, energie 191 690,00 191 690,00 
Splátka rozhlasu 205 540,00 205 540,00 
P�ijaté zálohy  24 690,00 24 690,00 
Mzdy OÚ 56 044,00 56 044,00 
Pojistné  27 704,00 27 704,00 
Da� DPFO 10 331,00 10 331,00 
Jiné závazky 1 871,00 1 871,00 
Dlouhodobé p�ijaté zálohy 350 000,00 350 000,00 

(rb) 
 
T�ÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
Dobro�inná akce T�íkrálová sbírka je nejv�tší dobrovolnickou akcí u nás a konala se 
v lednu 2008 již poosmé. Výt�žek sbírky je ur�en p�edevším na pomoc nemocným, 
handicapovaným, senior�m, matkám s d�tmi v tísni a dalším sociáln� pot�ebným 
skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejmén� desetina výnosu 
sbírky je každoro�n� ur�ena také na humanitární pomoc do zahrani�í. V roce 2007 
celostátní výnos sbírky �inil 58,729 milion� korun. V P�íbrami se letos vybralo 15765 
K�. Všem št�drým dárc�m d�kujeme. 


