ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Všichni bez rozdílu si zasloužíte pochvalu za to, že jste vytřídili více separovaných odpadů
(plast/ papír/ sklo/ železo) jak v roce předcházejícím. Odměnou pro vás všechny bude nejenom
ponechání poplatku na 350,-/osobu/rok, resp. na rekreační objekt/rok, ale i pocit, že se vám
podařilo zanechat generacím budoucím lepší podmínky pro život. Tříděním odpadu pomáháme
nejenom životnímu prostředí, ale i vlastním peněženkám. Konkrétně, za separovaný odpad v roce
2014, obdržela naše obec od systému Ekokom 74 494,-. Tato částka byla započítána do příjmové
části rozpočtu a v konečném důsledku to ušetřilo každému z nás 120,- na poplatku. Pokud bychom
takto pilně neseparovali nebyl by v letošním roce poplatek 350,-, ale 470,-. Za rok 2015 ještě
není uzavřený čtvrtý kvartál, ale dle kvalifikovaného odhadu bude finanční příjem z Ekokomu 65
tis. Kč. V roce 2015 jsme vyseparovali více odpadů, ale protože každoročně dochází ke korekcím
v celém systému Ekokomu, je finanční přínos nižší. Jinými slovy, jinde separují více. Abychom
podpořili separaci a oslovili i ty, kteří z důvodu velké vzdálenosti stanovišť na separovaný odpad
netřídí, žádáme o radu, kde by vám vyhovovalo vybudovat nové stanoviště. Případné návrhy prosím
sdělte na OÚ, SMSkou na tel.: 724 306 358 nebo piště na e-mail: obec@pribramnamorave.cz.
Předem děkujeme za všechny návrhy.
(Rosťa)

NEOBYČEJNÁ SETKÁNÍ

Když inicioval starosta obce setkání příbramských žáků s akademickým malířem Rudolfem
Filou v Bratislavě, netušil, že to je první a také poslední setkání s tímto nejvýznamnějším rodákem Příbrami. Opustil nás 11. února 2015. Tím ztratilo Slovensko velice významnou osobnost
výtvarného umění. Jaký význam měl pro Slovensko, vyjádřila slovenská televize v pořadu GENsk
což je zkratka galerie elity národa, kde byl mezi pěticí předních osobností slovenské kultury.
V něm vedle mimořádného talentu byla oceněna i práce výtvarného pedagoga a vyzdvižen jeho
charakter jako vždy slušného a skromného člověka. Co znamenal pro slovenské umělce mi utkvěl
v paměti herec Juraj Kukura, který dobách normalizace emigroval do Mnichova a vzal sebou kus
domoviny, kterou representovaly obrazy od Rudolfa Fily. Ze širokého spektra jeho umělecké
činnosti proslul zvláště před malbami a jinými formami abstraktního umění. Stal se nezaměnitelným malířem v kontextu současného špičkového výtvarného umění. Velkého ohlasu dosáhl
i v zahraničí, jeho obrazy jsou vystavovány v národních galeriích po celé Evropě, ale i v Americe
či v Japonsku. S jeho jménem je také spojen přítel malíř Dalibor Chatrný a vesnička Příbram
na Moravě se dostává do povědomí lidí jako silný duch daného místa – rodiště dvou velikánů
výtvarného umění Rudolfa Fily /1932-2015/ a Dalibora Chatrného/1925-2012/. Velkým přítelem a obdivovatel jeho umění byl básník a spisovatel Ludvík Kundera, který napsal pro něj lit.
dílo Počátek románu. Jako mladík jezdil na kole do blízkého Tasova a Budišova, který je známý
jako rodiště matky Alfonse Muchy, ale hlavně za farářem Jakubem Demlem významným básníkem a spisovatelem. Za jeho básnickou sbírku Moji přátelé věnoval k roku jeho úmrtí 1961
obraz téhož názvu Příbram a Rudolf Fila.
S Příbramí byl spojen pupeční šnůrou a i když žil na Slovensku, každé pedagogické prázdniny
tvořil ve svém domečku a skromném ateliéru, kde se nabíjel positivní energií svého domova
mezi svými spoluobčany. Měl silný vztah ke svému rodišti a citlivá duše umělce vnímala toto prostředí. Tam vznikaly jeho prvotiny, skicoval tuší anebo pastelem okolí a nebo portréty v rodišti.
Jak přiznával, cit k barvám poznal, když jako kluk chodil pomáhat otci do příbramského mlýna
a cestou pozoroval změnu barev přírody během roku. Byl mistr hnědé barvy ve všech jejich
odstínech. K tomu vtipně dodával, že to bylo dáno jeho původem. Pocházel ze stoletých příbramských rodů Patočků – to byli zemědělci, celý život pracovali na půdě – symbol hnědé barvy
a rod Filů horníci, kteří zase pracovali v zemi. S Jakubem Demlem cítil jakoby souznění, který
byl známý citátem, že nejhezčí místo na světě je západ slunce nad Tasovem. Podobný vztah měl
Rudolf Fila k Příbrami. Krátce před svou smrtí, postižen těžkou nemocí prošel se svou manželkou příbramskou krajinou směrem ke mlýnku, kde naposledy vnímal krásnou přírodní scenerii
kolem mlýna, kterou nosil celý život ve svém srdci a s ni se jakoby rozloučil. Objevuje se nový
pojem Příbram Rudolf Fila a Dalibor Chatrný srovnatelný jako Ivančice – Alfons Mucha, Kunštát
- Ludvík Kundera, Tasov Jakub Deml, Nová Říše - Otokar Březina apod.
(MVDr. Hájek)
Periodický tisk územního samosprávného celku.
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Vážení spoluobčané
letošní rok byl v duchu klimatických změn, s počasím, které bychom očekávali spíše v rovníkovém
pásmu. Budeme si muset zvyknout, že ladovské zimy budou spíše výjimkou a že letní úmorná vedra
nás budou více trápit. Budeme se muset naučit lépe hospodařit s vodou a přizpůsobit sebe i své
nemovitosti těmto změnám. Pouze zasazením listnatého stromu si dokážeme v jeho okolí snížit
teplotu díky odpařování vody na listech o 10°C. Trendem dnešní doby je sázení listnatých stromů
před dům tak, aby v horkých dnech svým stínem bránily přehřívání nemovitosti.
Dalším omezujícím faktorem letošního léta byla celorepubliková oprava dopravní infrastruktury.
Opravdu jsem nezáviděl těm, kteří více cestují. Oprava komunikace Zastávka – Příbram, která
patřila z pohledu našich občanů za nejvíce omezující, byla zdárně dokončena, doufejme, že
v kvalitě přiměřené nákladům.
Rád bych s potěšením konstatoval, že letošní rok byl díky sdružením, spolkům, škole
i jednotlivcům kulturně obzvláště vydařený. Na pomyslném kulturním žebříčku se místní hody
udržely na nejvyšších příčkách, stárky a stárci opět dokázali, že jsou skvělá parta, která to
umí vzít za správný konec. Přesvědčili, že tato naše chasa to umí rok od roku lépe. Na „bednu“
rozhodně patří fotbalisty organizované akce jako pouť, nebo pálení čarodějnic. Medailové
ocenění si zaslouží excelentně zorganizované oslavy 120. výročí založení SDH, ale i spousta
kulturních akcí organizovaných SRP. Obec nesmírně těší i to, že se podařilo udržet nejen tradiční
akce, ale i to, že nově vzniklé jako letní promítání kina, lampionový průvod, Svatomartinský
průvod, Rybářské závody a další získaly své příznivce.
Práce obce a zastupitelstva byla v roce 2015, protože se jedná o rok povolební, zaměřena
spíše na projektovou přípravu stavebních záměrů, které bychom chtěli následně realizovat.
Nejdůležitější a i nejdražší investiční akcí v novodobých dějinách naší obce bude splašková
kanalizace a čistírna odpadních vod. Zpracována byla dokumentace na chodníky na Brodku
a Výhoně, na opravu budovy obecního úřadu č. II (hasičská zbrojnice, dílny, obecní byt). V letošním
roce jsme zvládli s podporou dotací z JmK opravit střechu na hasičce a zrekonstruovat sociální
zařízení v MŠ. K náročnějším aktivitám patřily stavební úpravy na hospodářských budovách za
ZŠ, které budeme v příštím roce dokončovat. Také probíhá rekonstrukce kabin, ve spolupráci
s TJ Sokol, který na tento záměr získal 200 tis. z dotace z JmK.
Největší část svého článku bych rád věnoval rekonstrukci obecního úřadu. Jednak proto, že
se tím uskutečnil záměr plánovaný víc jak 12 let a i proto, že se jednalo a zásadní, finančně
i administrativně náročnou akci. V průběhu května byla zdárně ukončena kompletní rekonstrukce
této budovy a předána svému účelu. Z původní budovy postavené kolem roku 1790, která byla 3x
dostavována, zůstalo pouze obvodové zdivo a střecha, opravená v roce 2011. K takto zásadnímu
kroku nás vedl havarijní stav celé budovy. Hliníkové elektrické rozvody občas vyhořely, takže se
nahrazovaly prodlužkami, rozvody topení tekly. Abychom vyhřáli zasedačku, museli jsme tři dny
intenzivně topit a stejně tam byla zima. V rozvodech vody byly v několika místech natlučeny dubové
kolíčky, aby netekly. Při poryvech větru v budově foukalo jako na motorce, takže vyúčtování plynu
mě způsobovalo srdeční zástavu. Zdomácnělými samozvanými obyvateli byli hlodavci s kterými
jsme se dělili o místo a stravu. Toaleta byla v odlehlé části budovy, takže v mínus patnácti
navštěvovat tuto místnost vyžadovalo horalskou garderobu. Několikrát jsem vážně zvažoval boční
vývod. Osobně jsem se styděl, co je náš úřad za dům hrůzy. O opravě se aktivně uvažovalo již od
roku 2002, ale dávala se přednost realizacím, které budou mít prospěch pro co největší okruh
občanů. V průběhu roku 2011 začínal být stav neudržitelný. Vědomi si toho, že takto zásadní

záměr bude vyžadovat spoustu peněz, požádali jsme o dotaci z Operačního programu Ministerstva
životního prostředí na snížení energetické náročnosti objektu OÚ. Nebudu popisovat veškeré
peripetie, ale byli jsme úspěšní, takže z celkově uznatelných nákladů 1 152 339 Kč, bylo pokryto
z fondů EÚ 979 488 Kč (85%), příspěvek SFŽP ČR byl 57 616,- Kč (5%) a naše obec zaplatila
115 235Kč (10%). V rámci „zateplení“ byly vyměněny okna, vnější dveře a celý plášť včetně půdy
a podlah byl zateplen. Půda byla zateplena včetně pochozích roštů, na podlahy položena dlažba
a na vnější plášť dána fasáda včetně klempířských prvků. V rámci dotace byly udělány nové schody
a od budovy odvedeny povrchové vody. Další náklady, spojené se zateplením, které byly neuznatelné
pro dotační titul, činily další nezanedbatelnou částku. Mimo dotaci byly v budově nově instalovány
rozvody TZB (elektroinstalace včetně světel, veškeré sdělovací kabely, voda, topení, odpady),
plynový kondenzační kotel, dispozičně upraveny vnitřní místnosti, nové jsou vnitřní omítky,
vnitřní dveře, nábytek na OÚ, dvoje toalety, sprcha, chodník kolem OÚ, prodloužena střecha
včetně podbití, bleskosvod, rýny a svody, sníženy stropy. Protože nešlo budovu podřezat, museli
jsme provést provzdušnění podlah. Původní podlahy byly vykopány 60cm hluboko, vyštěrkovány
a proloženy drenážními rourami vyvedenými na protilehlé strany budovy. Kdo neměl tu možnost
synchronizovat 11 firem a živnostníků, zvládnout šibeniční termíny, při výběrech splňovat náročná
kritéria výběrových řízení a následně dostát svým požadavkům nemůže pochopit moji radost
ze zdárně ukončeného záměru. Spoustu kvalitní práce na rekonstrukci budovy OÚ udělali naši
zaměstnanci pod vedením našeho Františka Krále, což nezanedbatelně snížilo celkové náklady.
Závěrem tohoto tématu bych rád všem, kteří projeví zájem, nabídl možnost prohlídky budovy OÚ.
Nyní mi dovolte, abych Vám jménem zastupitelstva naší obce, zaměstnanců obce i jménem
svým, popřál krásné, štědré a lásky plné vánoční svátky v kruhu nejbližších. Do nového roku
Vám z celého srdce přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky, optimismu a víru v sama sebe. Ať
je nový rok 2016, rokem plných radostných chvil a splněných přání.
Šťastné a veselé Vánoce a nový rok.
Rosťa

ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Vážení spoluobčané, chceme Vás informovat o přípravě záměru „Čistička odpadních vod
a splašková kanalizace“ v naší obci. Stavbu bude s finanční spoluúčastí obce Příbram zajišťovat
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice.
V územním plánu naší obce je umístění čističky navrženo na pozemku pana Josefa Patočky
(č. p. 1) v blízkosti jeho zahrady a zahrady pana Jana Jelínka. Umístěním čističky v tomto
místě by její ochranné pásmo zasahovalo do obytné zástavby a tím by došlo k omezení možné
zástavby okolních pozemků. Díky novele stavebního zákona, která umožnila umístění staveb pro
veřejnou infrastrukturu (včetně staveb, které s ní bezprostředně souvisejí) v nezastavěném
území, nemusíme z důvodu změny umístění čističky řešit změnu územního plánu. To přinese obci
úsporu nejen finanční (cca 50.000 Kč), ale také značnou úsporu časovou.
Hledali jsme proto jinou lokalitu pro umístění čističky. Potřebné informace a zkušenosti jsme
zjišťovali na nedávno vybudovaných čističkách v našem okolí. Navštívili jsme čističky v obci
Hluboké a Domašov u Brna. Následně jsme navrhli projektantovi dvě varianty budoucího umístění.
V první variantě měla být čistička umístěna na loukách Pod Devátnicí na soutoku Příbramského
potoka a potůčku, který vytéká z dešťové kanalizace pod návsí. Jedna větev kanalizace by
přiváděla splašky z Dědiny a druhá z Brodku. Výhoda tohoto návrhu spočívala v tom, že by byly
veškeré vody svedeny potrubím do čističky gravitačně (samospádem), bez nutnosti přečerpávání
splaškových vod. Nevýhodou tohoto řešení by byla podstatně větší celková délka kanalizační stoky.
Druhá varianta řeší umístění čističky v lokalitě Široké, na louce pod Zelenou horou, cca 500 m
pod Brodkem po proudu Příbramského potoka. V tomto případě by se musela vybudovat čerpací
stanice, pomocí které by splaškové vody z Dědiny překonaly výškový rozdíl terénu směrem k
obecnímu úřadu a dále by byly vedeny samospádem do stoky odvádějící splašky z Brodku. Při
této variantě, oproti původní koncepci, kdy měla být čerpací stanice na Brodku, by čerpané vody
překonávaly podstatně menší výškový rozdíl.

Obě varianty byly posouzeny zejména s ohledem na finanční náklady. Následně byla vybrána
definitivní – druhá varianta. V průběhu přípravy dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
na umístění stavby, jsme připravili a projednali smlouvy s vlastníky pozemků, na kterých má být
čistička, příp. další části stavby umístěny. Rovněž jsme projednali úpravu spočívající ve změně
příjezdu k čističce odpadních vod
V minulých dnech nám předložil projektant k odsouhlasení hotovou dokumentaci. Nyní bude
následovat zajištění stanovisek správních úřadů a vyjádření vlastníků a správců sítí ke stavbě,
aby bylo možné požádat o vydání územního rozhodnutí pro umístění stavby a následně o stavební
povolení. Teprve po vydání těchto dokladů je možno požádat o dotaci, na níž závisí realizace
stavby.
(IvNo)

SDRUŽENÍ RYBÁŘI PŘÍBRAM

Vážení a milí spoluobčané. Letošní rok nám končí a nám nezbývá než jej už
jen zhodnotit. Již dnes víme, že se nám mnohé, co jsme měli v plánu, podařilo
a některé z plánovaných nám zůstalo na roky příští. Z uskutečněných plánů
je to jak údržba pořádku v okolí rybníka Kuchyňka, tak i údržba vegetace,
aby byla úměrná hlavně pro letní rekreaci občanů. Ke splněným očekávaným
slibům patří výroba a umístění čtyřech ks laviček na březích rybníka.
Doufáme že tyto lavičky budou veřejnosti dobře a dlouho sloužit, stejně tak jako lávka pro pěší
nad přepadem hráze rybníka, kterou za financování obce vyrobil a ve spolupráci s ostatními členy
umístil pan Kružík. K dlouhodobým cílům patří čištění a údržba přítoků, díky čemu se obnovuje
přítok vody do rybníka a tím i kvalita vody v něm.
V letošním roce se nám podařilo uspořádat v obci několik veřejných akcí, kterými jsme se snažili
se přiblížit náš spolek hlavně místním občanům, ke kterým také patříme. Jako poslední letošní
počin nás čeká dovoz a prodej objednaných vánočních kaprů. Tento proběhne v prostorách
přípravny bývalé palírny v Příbrami 23. 12. od 13 hod. do cca 16 hod. Zájemci o vánoční
kapry se mohou hlásit do pondělí 21. 12. u předsedy rybářů pana Čeléniho osobně, nebo
na tel.: 777 625 678. Pro ty, kteří kapra na vánočním stole nepreferují, ale ostatní ryby mají rádi,
je tu možnost obohatit si třeba právě sváteční stůl např. pstruhem. Pstruha je možné si ulovit
během roku na rybníku při organizovaném lovu (lov na dírkách), který bude probíhat přes celou
zimu o víkendech. Ti méně zdatní si mohou čerstvého pstruha objednat (telefon - předseda SRP)
a v den lovu si pouze zakoupit na rybníku.
Jednou z nejnavštěvovanějších akcí, které pořádáme je Maškarní bál. Bude to asi tím, že se
lidé rádi baví a odreagují se a maškarní bál je k tomuto účelu ideální. Na příští rok plánujeme
tuto akci opakovat a to v sobotu 20. února 2016 se začátkem ve 20 hodin. Všichni, kdo se rád
baví a to hlavně v maskách, jsou srdečně zváni.
V srpnu jsme pořádali již tradiční rybářské závody pro širokou rybářskou veřejnost. Tato akce
je zaměřena na rybářskou dovednost jak profesionálních rybářů, tak těch malých i těch teprve
začínajících. Akce je ovšem pojata nejen pro rybáře ale i pro širokou veřejnost a to hlavně pro
místní občany, kteří si mohou přijít posedět a dát něco dobrého jak z rybí kuchyně tak i ostatních
dobrot, které připravují naši členové. K prodeji zde bývá i živá ryba a to převážně kapr, amur,
nebo pstruh. Letošní srpnové počasí bylo příznivé a tak i účast na závodech byla hojná.
V listopadu se mohli naše děti potěšit z pouštění horkovzdušných létajících lampiónů štěstí, které
od nás dostali všechny děti s vlastním lampiónem, které se zúčastnili průvodu 17. listopadu. Tento
lampionový průvod pro místní děti jsme se rozhodli pořádat jako poděkování obci za podporu
v uplynulém roce. Děti od nás obdrželi i drobnou sladkost a čaj. Dospělý doprovod dětí se pak
mohl „ohřát“ svařeným vínem. Chceme také touto cestou poděkovat za podporu a pomoc našemu
spolku všem spoluobčanům. Největší poděkování však patří obecnímu zastupitelstvu za jeho
podporu a Sboru dobrovolných hasičů za jejich obětavou pomoc při nejedné naší akci.
Pokud nám něco nezhatí naše plány, tak se na všechny naše akce můžete těšit i v příštím roce.
Za spolek příbramských rybářů Sdružení Rybáři Příbram Vám přeji krásné, klidné vánoce, aby
Vám u sváteční večeře nezaskočila kost a rybí šupinka, aby Vám v příštím roce krom plné
peněženky přinesla hlavně zdraví a lásku.
(Robert Čeléni, předseda - SRP)

