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Předmluva:
„Upoután“ na nemocniční lůžko a plníc si tím proti své vůli dávné přání své i přání jednoho 

z vojáků z pohádky „Tři veteráni”, pět, šest let se jenom válet, jsem se z původního nevyspání 
a kulturního strádání po třech dnech dostal do diagnózy „k smrti přespán a učten”. Začal jsem 
tedy produkovat články do zpravodajů, z kterých je patrné „nekonečné” množství času. Zhod-
noťte sami, zda na oddělení kde ležím, není psáno PSYCHIATRIE.
Všem krásný prosincový den Vážení spoluobčané. Dnešním hlavním tématem bude shrnu-

tí uplynulého volebního období 2010–2014. Kdybych je měl charakterizovat, použil bych slova 
čínského filozofa Konfuciuse „Když není jednota v podstatných věcech, nemá smysl spřádat 
společné plány”. Dodal bych pouze, že v podstatných věcech jsme se vždy shodli a pevně věřím, 
že Vás přesvědčím následujícími čísly. Během posledních čtyř let, kdy mi byla dána důvěra vést 
obec, bylo na investiční akce (stavby, které jsou „hmatatelné”) proinvestováno 27,75 mil., z toho 
dotace 19,31mil. Následně částky uvedené v závorce značí dotaci z částky předešlé. Z toho vy-
plývá, že rozdíl je hrazen z rozpočtu obce. V závorce bude uvedeno i to, odkud byla dotace zís-
kána. V roce 2011 patřilo mezi tři největší akce – Oprava povrchu komunikací ulic „Na zámečku” 
a „Na chudobincu” za 691tis. (150 tis. JmK), Oprava střechy OÚ 345 tis. (150 tis. JmK) a Oprava 
požární nádrže za 112 tis. V roce 2012 to byla – Kolaudace kabin za 1,1 mil (postavených před 
40-ti lety :o)), Dětské hřiště na návsi 695 tis. (383 tis. MMR) a oprava chodníku u školy 349 tis. 
(200 tis. JmK), v roce 2013 – Zateplení školy 2,7 mil. (1 mil. SFŽP), Cvičebna ZŠ 421 tis. (200 tis. 
JmK) a oprava chodníku u OÚ 294 tis. (200 tis. JmK). Protože předcházející léta jsem koncem 
daného roku vždy podrobněji „analyzoval” uplynulý rok, budu stručnější pouze u roku 2014. Rok 
2014, byl z pohledu investic do regionu, patrně v celé historii naší obce výjimečný. Bylo vybudo-
váno za 19,53 mil. a na dotacích bylo získáno za 16,96 mil. Lví podíl na této částce má vybudování 
společných zařízení výhradně z dotací ze SZIF (Státní zemědělský intervenční fond). Bez fin. 
přispění obce, bylo vybudováno 2,24 km asfaltových cest a na 4 5782 m2 obecních pozemků, 
byla vysázena zeleň včetně stromů a keřů (115 stromů a 1050 keřů) pro stabilizaci krajiny 
a přírody za částku 15,2 mil.. Dalšími stavbami byla Rekonstrukce OÚ 1, 87 mil. (0,99 mil. SFŽP), 
Rekonstrukce WC v ZŠ 324 tis., Oprava střechy kabin 284tis., Oprava střechy kulturního domu 
281 tis. (200 tis. JmK), Altán na návsi 249 tis., Junior klub (pálenice) 181 tis., Komunikace nad 
Žůrkovými 166 tis., Komunikace Skalky 155 tis., Sociální zařízení ve cvičebně ZŠ 115 tis.. Mezi 
akce s investicí mezi 50–100tis. za celkových 209 tis. (62 tis. E2020) patřily: Vnitřní omítky OÚ, 
Nákup techniky a Nátěr fasády kulturního domu. Mezi 30–50 tis. za celkových 395 tis. (30 tis. 
JmK) to bylo: Posuvná brána ZŠ, Dopravní značení, Věcné prostředky JSDH, Jímka TJ Sokol, 
Komunikace k Sysům (Brodek), Komunikace k rybníku, Parkoviště u TJ Sokol, Zalesnění „Kra-
tochvílův vévuzek”. Akce 10–50 tis. za celkových 103 tis. Lávka nad bezpečnostním přepadem 
- rybník Kuchyňka, Nový hlásič bezdrátového rozhlasu, Dopravní zrcadla, Zemní práce – rybník 
Kuchyňka a Znak a prapor obce. Dále obec významnou částkou 143 tis. podporovala kulturní akce 
jako – hody, Oslavy 777. výročí, pouť, zájezd Třeboň, rozsvěcování ván. stromečku, obecní ples, 
reportáže, dět. maškarní ples a Pálení čarodějnic. Každoročním nezanedbatelným nákladem je 
platba Provozních nákladů ZŠ a MŠ, které se v letošním roce blíží 0,5 mil.. Nemalé finanční pro-
středky vynaložila obec na místní sdružení, a to 115 tis.. Sdružení rybáři Příbram získali 40 tis., 
TJ Sokol 70 a hasiči 5 tis.. Pokud vezmeme v úvahu, že ve všech výše uvedených částkách není 
spousta dalších nákladů (např. činnost místní samosprávy převyšující 1,5 mil., energie v obec-
ních budovách a veřejném osvětlení přesahující 0,22 mil a další), lze konstatovat, že z rozpočtu 
5,59 mil. se toho pořídilo dost. I přes to jsme dokázali našetřit k dnešnímu dni 4,74mil. 

CHŘIPKA
Zajímavosti o chřipce. Víte že…

K vyvolání onemocnění chřipky stačí 2-3 viry?
Děti jsou nakažlivější než dospělí a i v rekonvalescenci mohou nakazit dalšího člověka?

V ČR onemocní chřipkou každoročně asi 850 tisíc lidí a na komplikace zemře kolem 2 tisíce lidí?
Infekčnost kontaminovaných předmětů přetrvává až několik týdnů?
Pacienta s chřipkou toto onemocnění stojí v průměru více než 4000 Kč, z čehož většinu činí ušlá 
čistá mzda?
Zdrojem chřipky je člověk nebo zvíře (ptáci, savci). Přenáší se vzdušnou cestou, kapénkovou 

infekcí, přes předměty nebo hračky, ruce, kapesníky, aerosol z prachu. Do organismu vniká 
přes horní cesty dýchací nebo spojivkou. Inkubační doba chřipky je 12-48 hodin. Nakažlivost 
je vysoká, trvá od 12–48 hodin před vypuknutím příznaků a po celou dobu nemoci. Nejvíce však 
prvních 48 hodin nemoci.
Chřipka se projevuje rychlým nástupem horečky, třesavkou, bolestí hlavy, suchým kašlem, 
bolestmi svalů, kloubů a schváceností. U dětí bývá i nevolnost, zvracení, průjem a spavost.
Komplikace chřipky mohou být: zápal plic, zánět vedlejších nosních dutin, zánět středního 
ucha, vzácně zánět centrálního nervového systému a zánět srdce (myokarditida).
Léčba chřipky: podává se paracetamol, eventuelně ibuprofen a případně antivirotika. Doporu-
čuje se klid na lůžku, dostatek tekutin a lehká strava.
Kdo by se měl nechat očkovat? Lidé s chronickým onemocněním (srdce, cév, ledvin, plic) 
a osoby starší 65 let. Těmto všem je očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Dále 
by se měli nechat očkovat všichni se sníženou imunitou, pracovníci ve zdravotnictví a sociálních 
službách, pracovníci ve školství a veřejné dopravě a všichni ti, kteří chtějí být zdraví a vyhnout 
se nemoci.
Očkování zabrání absencím ve škole a v práci. Eliminuje riziko nákazy v rodině, kolektivu  
a zabrání možným komplikacím a zhoršení chronického stavu. Ideální doba na očkování je od 
začátku října do prosince. Lze však očkovat až do vzniku epidemie. Epidemie u nás probíhají 
každoročně cca 4–12. týden v roce.                                                                                   (JiUh)

HODE
Stejně tak jako každý rok i letos se u nás o druhém víkendu v září konaly tradiční hody. 

A stejně tak jako každý rok i ty letošní byly něčím výjimečné. A těch vyjímek bylo více než dost.
Za poslední roky jsme si zvykli na to, že na hodovou neděli panuje vždy krásné počasí. To le-

tošní se nás ovšem snažilo vypéct. Celý týden jsme sledovali předpověď počasí na neděli a ta 
nebyla nijak růžová. Nakonec se přes nás v neděli přehnalo jen pár deštíků, ale celou neděli jsme 
trnuli hrůzou, jestli odpoledne nepřijde nějaká větší průtrž mračen, která by nás zahnala do 
obecního sálu. V tom případě by veškerá snaha našich maminek a stárek, aby měly dost cukroví 
pro obecenstvo při vyvádění, vyšla vniveč. Nehledě na to, že samotný obecní sál by nebyl dost 
velký pro všechny lidi, kteří se nakonec přišli podívat na tančení moravské besedy.
Zajisté jste si také všimli, že na návsi nám stojí nový altán. Aby byl altán nachystán už na naše 

hody, přispěla chasa také rukou k dílu a celý včetně desek ho dvakrát natřela (zde bych chtěl 
vyzdvihnout aktivitu Ondřeje Patočky, který zde udělal práci za několik lidí). A i když kvůli ne-
příznivému počasí nebylo možné osadit celou střechu krytinou, byly přes altán aspoň přehozeny 
plachty a muzika tak mohla altán plně využít.
Kromě nového altánu byly letošní hody výjimečné také mužskými kroji. Oproti předchozím ro-

kům, kdy si stárci z půjčovny brali pouze košile, vestičky a kloboučky, letos jsme si z půjčovny 
půjčili celé kroje včetně kalhot, opasku a holínek. Zajisté mi dáte za pravdu, že stárek v tako-
vém kroji působí vedle našich krásných děvčat v krásných krojích mnohem lépe.
Závěrem mohu říci snad jen následující: Letošní hody byly mnohem náročnější než v předešlých 

letech, ale o to více na ně budeme později vzpomínat. A také díky tomu patří velký dík Marušce 
Hradecké a Honzovi Pelcovi za to, že se zhostili nelehkého úkolu hlavních stárků, a také Tereze 
Korotvičkové, jakožto letošní hlavní organizátorce celé akce na straně stárků.                (ŠtFo)



Letošní volby byly v mnoha ohledech zlomové. Tak jako v roce 2002, kdy poprvé postavila kan-
didátku jiná strana než KSČM nebo KDU-ČSL a to Sdružení nezávislých kandidátů, se v letošním 
roce „odmlčela“ strana KSČM. Navíc byl snížen počet zastupitelů z 9 na 7, takže výsledkem 
bylo, že ve funkcích zastupitele zůstali z minulého volebního období pouze tři členové. Tři 
bývalí členové již nekandidovali, tři nebyli ve volbách úspěšní a já jsem se z pozice nejmlad-
šího zastupitele v roce 2002 dostal do pozice „služebně” nejstaršího ve funkci čtvrté volební 
období. Tak jako v rodině, v práci a různých sdruženích, tak i v zastupitelstvu člověk získá ke 
svým kolegům přátelský vztah. Letos mě rozsáhlá obměna v našem týmu dosti zasáhla, takže si 
s povzdechem dovolím těm, kteří posunuli život v naší obci zase kousek dopředu poděkovat za 
jejich obětavou práci. A to nejenom panu exmístostarostovi Gregrovi hlavně za jeho filozofii, 
nadhled a rozvážnost, paní Kubíčkové za skvělé vedení finančního výboru, paní Nenkovské za 
mnohaleté a skvělé vedení kultury v naší obci, ale i těm ostatním. Poděkování si zaslouží spousta 
skvělých lidí. Jak zaměstnanci školy, členové sdružení, pan kronikář, paní knihovnice i šéfre-
daktorka, tak i všichni aktivní, kteří nepropadli apatii. Jako nejlepší dědictví a největší přínos 
pro naši obec beru paní účetní J. Trávníčkovou (bez které si své další působení ani nedokážu 
představit) a po spoustě peripetií s obecními zaměstnanci jsem nesmírně vděčen za pana F. 
Krále, který zanechává nesmazatelnou stopu v rekonstruovaných stavbách. Při rekapitulování 
volebních období se obvykle hovoří o tom, kdo byl ve vedení obce a většinou kdo starostoval. 
Neochvějnou pravdou je ale to, že nebýt všech těch báječných lidiček, kteří byly součástí toho 
čtyřletého dění, tak se nezvládl ani zlomek. Díky moc všem.
Nyní mi dovolte, abych Vám jménem zastupitelstva naší obce, zaměstnanců obce i jménem 

svým, popřál krásné, štědré a láskyplné vánoční svátky v kruhu Vašich nejbližších. Dětem přeji, 
aby pod vánočním stromečkem našly dárky po kterých touží. Do nového roku Vám z celého srdce 
přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky a optimismu. Ať je nový rok 2015, rokem plným radostných 
chvil a splněných přání. Šťastné a veselé Vánoce a nový rok.                                     (Rosťa)

JAK SI UDRŽET DOBROU MYSL
Dle odborných studií je posledních čtrnáct dní roku, obdobím nejhorším co se týče neklidu 

a podrážděnosti každého z nás. Způsobeno je to mimo jiné nedostatkem slunce, tepla, pohybu, 
vypjatosti kvůli blížícím se svátkům i špatnými zprávami, které na nás vyskakují ze všech médií. 
Když k tomu přičteme, to že Češi jsou přeborníky v hledání si kritiky a negativity s vrozeným 
talentem vyhmátnout to nejhorší z jinak pěkné věci je z toho vidění světa mnohem černější-
ho než ve skutečnosti je. Dobré věci bereme jako samozřejmost a ty špatné jako nějaké zlo. 
Tak jako mládež prožívá mezi 18 a 21 rokem velkou krizi způsobenou nejistotou z budoucnosti, 
zaměstnání a bezradnost při výběru partnera způsobenou tím, že na ně začne doléhat zodpověd-
nost, tak my ve věku vyšším se dostáváme do stavu vlastního ohrožení, z nejistoty o práci, zdraví 
a vztahy atd.. Mládež maskuje svoji krizi a uzavřenost suverenitou a výrazem starších je neo-
chota a agresivita k celému okolí. Do dobré nálady je třeba investovat a aktivně si ji udržovat, 
momenty třeba rodinnými, kulturními, sportovními nebo výlety do přírody. Stačí se více zaměřit 
na svoji každodennost než se trápit tím co bude, až dojde třeba ropa. Základními pojmy v této 
oblasti je oprostit se co nejvíce od negativismu. To by v konečném důsledku znamenalo odstěho-
vat se na pustý ostrov, ale postačuje se vyvarovat médií, negativně naladěných lidí, obklopit se 
lidmi pozitivními a hledat pozitivitu svoji. Jak by napsal p. F. Kafka „Neztrácej čas hledáním pře-
kážky, možná, že žádná není”. Vypněte televize a běžte se raději projít po naší vesničce, krásné, 
střediskové a přesvěčte sebe i své okolí, že naše víska nevymřela.                                  (Rosťa)

což k konečném důsledku znamená, že k volbám nepřišel každý šestý volič. V roce 1998 byla 
účast 74,7 %, 2002 – 77,1 %, 2006 – 68,9 %, 2010 – 69 % a v roce letošním 63,1% což značí, že 
k volbám nepřišel každý třetí volič. V konečných číslech v roce 1994 k volbám přišlo 380 voličů 
a nepřišlo 76. V roce letošním volilo 313 voličů a 183 voličů volby nezajímaly. Myslím si, že i přes 
stále narůstající nezájem dopadly volby poměrně dobře. Nyní je na nás zastupitelích dokázat, že 
si vaši důvěru zasloužíme. To, že jsme o deset let mladší než před dvaceti lety by nám mělo být 
k dobru. Průměrný věk součastného zastupitelstva je 40 roků. Definice občanské společnosti 
je uskupení lidí, kteří se podílí na budoucnosti společnosti. Byl bych rád, kdyby i vy jste byli sou-
částí takového uskupení a připojili se k „příbramskému obrození”, které probíhá poslední čtyři 
roky. Myslím tím zvyšující se aktivitu místních sdružení a jednotlivců při zkvalitňování života 
v naší obci. Ještě trošku ke statistikám. Nejmladším zastupitelem od roku 1994 je ing. L. Blažek 
s věkem 26 roků, dalšími byly v roce 1998 ing. M. Uhlíř a moje maličkost v roce 2002 s 27 roky. 
Nejstaršími od roku 1994 byli v roce 1998 B. Chatrný a v roce 2002 F. Procházka se 66 roky. 
Největší počet hlasů od roku 1994 získal J. Oves v roce 1994 a to 265hlasů, dále F. Sys v témže 
roce a to 236 hlasů a v roce 1998 opět J. Oves a to 231 hlasů.
Nyní k výsledku letošních voleb. V níže uvedené tabulce získáte informace o zvolených členech 

zastupitelstva a jejich funkcích.
Zvolení členové zastupitelstva pro volební období 2014 – 2018

Člověk by měl být zodpovědný nejenom za to co udělá, ale hlavně za to co neudělá. Pro zastu-
pitele by to mělo platit dvojnásob. Pěknými slovy to popsal J. W. Goethe „Nestačí vědět, je 
nutné to použít. Nestačí chtít, je nutné to udělat“. Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří 
se účastnili volebního „klání” jak v pozici kandidátů tak voličů. To, že mi byla opět dána důvěra 
ve vedení obce v letech následujících, beru jako závazek a věřte, že udělám maximum pro to, 
abych vaši důvěru nezklamal. 
Jsem přesvědčen, že zvolení zastupitelé mají „našlápnuto” zaplnit prozatím čistý list svého 

snažení obsáhle. Jejich aktivitu máte v rukou i vy, které zastupují. Neostýchejte se obrátit 
na zastupitele kterého jste volili s dotazem „tak co jsi konkrétního pro naši obec udělal?” 
a zachraňte ho od „usnutí na vavřínech”.                                                                         (Rosťa)

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 A NAŠE OBČANSKÁ SPOLEČNOST
Komunální volby nebaví většinu Čechů (ani Moraváků). Už při sestavování kandidátek vyvstává 

v naší obci zásadní problém koho oslovit. Obvykle se jedná o běh na poslední chvíli a často se 
volí kompromis mezi prospěšností, volitelností a rodovou příslušností potencionálního kandidáta. 
Dalším aspektem je nezájem o pozici zastupitele. Máme tendenci se dívat na volby jako na sou-
boj stran, ale v konečném důsledku je zde řeč výhradně a pouze o lidech, kteří se stanou zastu-
piteli a vás voliče zastupují. Následná čísla výmluvně dokazují, že i Vás volby přestávají bavit, 
věřte ale, že účastí na volbách komunálních máte největší možnost ovlivnit dění v místě, kde 
žijete a které jak doufám máte rádi. V roce 1994 se komunálních voleb zúčastnilo 83% voličů

poř. Kandidát Navrhující Politická Hlasy

Funkce č. příjmení, jméno, 
titul

věk strana příslušnost

starosta 1 Trtilek Rostislav 39 NK BEZPP 207

zastupitel 2 Hvězda Ladislav Bc. 43 NK BEZPP 177

místostarostka 3 Nevřivá Marie 51 NK BEZPP 176

předseda kulturního výboru 4 Čeléni Robert 41 NK BEZPP 183

předseda finančního výboru 5 Vaverka Jan Ing. 32 NK BEZPP 134

předseda kontrolního výboru 1 Blažek Ladislav Ing. 26 KDU-ČSL BEZPP 99

předseda stavebního výboru 2 Novák Ivo Ing. 49 KDU-ČSL BEZPP 167

ZIMNÍ ÚDRŽBA
Vážení spoluobčané stejně jako v loňském roce bude zajišťovat zimní údržbu komunikací náš 

soukromý zemědělec Ing. Patočka. Na základě prosincových kalamit námrazy bude zastupitel-
stvo řešit potřebnost posypu komunikací a s tím spojenou koupi potřebného zařízení. Schůdnost 
chodníků a částí komunikací pro chodce budou v rámci možností zajišťovat obecní zaměstnanci. 
Při větších kalamitách se nám ne vždy daří udržet uspokojující stav, vítáme tedy jakoukoliv 
pomoc při zimní údržbě před vašimi domy. Závěrem musíme apelovat na řidiče, aby svá auta 
parkovali tak, aby nebránila v průjezdu zimní údržby. Nesprávné parkování může být důvodem 
neudržování dané komunikace.                                                                                         (Rosťa)


