
OBECNÍ PLES
Obecní úřad Příbram Vás srdečně zve na tradiční ples. Koná se
v sobotu 10.2.2007 v obecním sále. Začátek ve 20 h, vstupné
50 Kč, hraje Sagitta. Zajištěno občerstvení a bohatá tombola.

HUMOR
Paní učitelka ve školce pomáhá chlapečkovi s obouváním bot. Oba tlačili, tahali, ale
pořád se do těch botiček nemohli dostat. A když se to konečně podařilo, tak si oba
upocení sedli, chlapeček se podíval na boty a řekl: „Paní učitelko, my jsme dali botičky
obráceně.“ Paní učitelka se také podívala a skutečně, boty byly obuty obráceně.
Profesionálně však zachovala klid. Boty s menší námahou sundala a znovu je rvali na
nohy. Tentokrát správně. Potom se chlapeček prohlásil: „To ale nejsou moje botičky.“
Učitelka se kousla do jazyka a místo toho, aby na něj zařvala: „To jsi nevěděl dřív?“ tak
s námahou zase botičky sundala. Když byly boty dole, povídá chlapeček: „To jsou
botičky mýho brášky. Maminka říká, že je mám nosit taky.“ Učitelka už nevěděla, jestli
se má smát nebo plakat a znovu pomohla chlapečkovi do bot. Když mu po té úporné
práci pomáhala do kabátu, tak se zeptala: „Kde máš rukavičky?“ Chlapeček odvětil:
„Rukavičky mám nacpané v botičkách.“ Soudní proces s učitelkou začne příští měsíc...

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V lednu oslavuje významné životní jubileum Františka Chmelíčková
(85 let), František Chupík (75 let), Marie Kadlecová (50 let), Zdeněk
Michal (50 let). BLAHOPŘEJEME!
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Milí Příbramáci,
přejeme Vám hodně štěstí a pevné zdraví do nového roku 2007, abyste měli dost sil na
splnění svých cílů a přání a abyste byli obklopeni láskou a pohodou.
Tradičně v lednu nahlížíme do horoskopů a snažíme se poodhalit věci budoucí.
Astroložka Olga Krumlovská říká, že v následujícím roce by se mělo většině z nás
výrazně ulevit. Postavení Jupitera ve střelci přinese touhu pro zlepšení tělesné kondice
a fyzicky se budeme cítit lépe. Zlepší se i mezilidské vztahy, můžeme čekat hodně
příjemných chvil a také hodně legrace. A jak známo, veselá mysl je půl zdraví. Rok
bude příznivý pro pracovní výkony, pro ty, co dlouho hledají práci a chtějí pracovat.
Lze čekat také růst zájmu o matky a péči o děti.
Tento rok budeme brát všechno více s humorem a právě politici budou letos
spolehlivými komedianty. Naštěstí by to nemělo poškodit pozici našeho státu
v mezinárodních vztazích. Tady se nám naopak otevře prostor pro rozvoj a obchod.
Rada pro rok 2007 zní: nešetřit se, zdokonalovat se, pracovat, plnit si své sny.
Čínský nový rok začíná 18.2. a bude mu vládnout vepř. Nejtypičtějším znakem Vepře
je velká pracovitost, vysoká inteligence, nemalý umělecký talent a velmi dobré srdce,
které občas někdo využije ve svůj prospěch. Vepř je plachý a nesmírně citlivý tvor,
spíše se drží v ústraní, než aby se prosazoval nebo bojoval za svou kariéru. Vepř téměř
nikdy neútočí, není agresivní, nerad se hádá a nevyvolává konflikty. Dá se usuzovat, že
by nás měl čekat celkem poklidný rok, pod znamením podporujícím rodinný život,
čestné jednání a píli. Vepř Vám dodá dostatek energie pro Vaše pracovní úsilí, zdolání
překážek a úspěšné dokončení všeho, co začnete. Zdárně by měla probíhat
diplomatická jednání, uzavírání smluv a hledání smírných řešení sporů. Vepř má
obrovský smysl pro humor, dokáže se především smát sám sobě a dělat si sám ze sebe
legraci. Zdá se, že orientální předpovědi se docela dobře shodují s klasickou
astrologickou vizí.

DOBRÁ ZPRÁVA O STAVU PŘÍBRAMÁK Ů

V sobotu 6.1.2007 se uskutečnila v naší obci dnes už tradiční Tříkrálová sbírka, kterou
pořádá Česká katolická charita. V roce 2005 a 2006 bylo vybráno shodně 15 000 Kč.
Letos byli Příbramáci štědřejší, vybralo se 16 300 Kč, mimo to si koledníčci vysloužili
spoustu dobrot. Mnohokrát děkujeme, vlídnost a štědrost děti povzbuzuje do dalších let.
Oblastní charita Brno by ráda za vykoledované peníze vybavila Domov sv. Markéty
pro matky s dětmi dvěma sporáky, terapeutickým bazénem, počítačem, a také novými
lůžkovinami. Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě chce vybudovat nové
středisko pro charitní ošetřovatelskou službu Tišnov; stejně potřebná je rekonstrukce



místnosti posledního rozloučení příbuzných a blízkých se zesnulými. Římskokatolická
farnost v Brně-Zábrdovicích plánuje, že provede údržbu a opravu elektroinstalace v
budově Dětského domu. Oblastní charita Brno potřebuje peníze také na systematickou
práci kontaktních center s dobrovolníky, kteří se podílejí na činnosti Charity.

MÍSTNÍ POPLATKY

Vyhláška 1/2007 byla rozšířena o sazby za služby občanům. Plné znění bude vyvěšeno a
umístěno na internetových stránkách obce. Mění se poplatek za odvoz a likvidaci
odpadů. Firma AVE požaduje letos o 35 Kč na osobu více než vloni. Zastupitelstvo
schválilo navýšení pro každého občana o 20 Kč s tím, že zbytek do 35 Kč doplatí obec
z rozpočtu. To znamená, že letos budeme platit za odpady 370 Kč na osobu. Pro vaši
informaci v roce 2006 vybrala obec na poplatcích za odpady 199 000 Kč a zaplatila

234 000 Kč.
Poplatky za psy zůstávají na úrovni minulého období (70 Kč).
Novinkou je, že každý pes musí mít identifikační známku
neustále připevněnou na obojku. Jestli známku zatím nemáte,
můžete si ji při platbě za psa vyzvednout na obecním úřadu.
Známky napomohou při rozpoznání toulajících se psů. Budou se
rozdávat i v okolních obcích, takže pokud vám pes uteče až do
Popovic nebo do Zbraslavi, oznámí to jeden obecní úřad
druhému a vy si pak psa vyzvednete. Upozorňujeme, že stále
platí zákaz volného pobíhání psů po vesnici a v jejím blízkém
okolí!

CO SE V PŘÍBRAMI CHYSTÁ
Obecní zastupitelstvo schválilo rekonstrukci obecního rozhlasu, který, jak jistě uznáte, je
v havarijním stavu. Nový systém bude bezdrátový, jaký mají už v některých okolních
obcích. Zlepší se kvalita zvuku a sníží nároky na počet amplionů. Rekonstrukce bude
probíhat postupně, rozpočet na 1. etapu je 145 000 Kč.
Brzy se začne budovat vodovod směrem k hájence. Po zapojení této větve bude již
pokryta celá Příbram.
Podařilo se vyčlenit finance na opravu další části hlavní silnice přes obec. Vyspraven by
měl být úsek u obecního úřadu.

OBECNÍ POZEMKY A POZEMKOVÁ ÚPRAVA
Proběhla veřejná dražba pozemků, které patřily bývalému družstvu 9. květen Zakřany.
Jednalo se o některé pozemky v zemědělském areálu i mimo něj. Obec měla o pozemky
zájem, ale získala je nakonec firma AZOS. Možná si položíte otázku, proč má obecní
úřad zájem získat nové pozemky.
Jak všichni víte, probíhá v Příbrami komplexní pozemková úprava. Její důležitou
součástí, vedle scelování drobné držby a zpřístupnění honů, je ochrana životního
prostředí. V tzv. plánu společných zařízení, který se schválil už vloni, jsou navrženy
prvky protierozní a protipovodňové ochrany a  respektují se prvky územního systému

ekologické stability. V plánu jsou navrženy nové polní cesty a některé stávající se mají
rozšířit, popřípadě doplnit příkopy. Svažitá pole jsou poškozována vodní erozí a proto
projektant navrhl 5 travních pásů pro zpomalení povrchového odtoku. Nad rybníkem
(lokalita Velké příčky a Pod Šafránicemi) by měl být svodný průleh pro zachycení a
bezpečný odvod přívalových srážek. Pod cestami a společnými opatřeními budou
v rámci pozemkové úpravy umístěny parcely s vlastnictvím obce.
Protierozní opatření vzhledem ke konfiguraci terénu a půdním podmínkám v Příbrami
mají velký význam. Účinků vody po silných deštích na odnos svrchní nejúrodnější
vrstvy půdy si už mnozí z vás určitě někdy všimli. Některé hony jsou natolik rizikové
z hlediska eroze, že jediným účinným opatřením je celé je zatravnit. Na mírnějších a
kratších svazích stačí přerušit svah travním pásem ve směru vrstevnic. Projektant také
doporučil na vybraných polích vyloučit pěstování širokořádkových plodin. Dodržování
ochranných agrotechnologií a plošné pěstování travin je závislé na vstřícném přístupu
hospodařících subjektů (AZOS, soukromníci) a pro zachování úrodné půdy v našem
katastru je opravdu nezbytné. Nejviditelnějším příkladem je pole, které máte po levé
ruce, když jdete od vodárny k rybníku Kuchyňka. Takové pole je vhodné zatravnit, aby
zde pro budoucí generace nezbylo jen holé podloží. Travní pásy (Prostřední Stará
Příbram, Nivky, Dolníčky, dlouhé, Dubecké) napomohou ke vsakování stékající vody,
zpomalení a rozptýlení odtoku.
Obec bude tedy muset v pozemkové úpravě svoje stávající pozemky vysměňovat tak,
aby pokryla společná opatření. Obecní pozemky by měly být lokalizovány také např.
pod fotbalovým hřištěm, pod rybníkem Kuchyňka aj. Ale tolik plochy obec nevlastní.
Z těchto důvodů a také s ohledem na zájem o přípravu stavebních pozemků chce obec
získat v Příbrami zemědělské i nezemědělské pozemky. Pokud někdo uvažujete o
odprodeji svých pozemků, můžete je obecnímu úřadu nabídnout.

INFORMOVÁNÍ OB ČANŮ
Dnes každý Příbramák bere Zpravodaj jako samozřejmý zdroj informací, který se
k němu dostane každý měsíc, týden po zastupitelstvu, jaksi automaticky do schránky.
Informačním kanálem je také internetová prezentace obce, která je zaměřená zejména
pro přespolní, aby viděli, jak se nám tady žije. Internetové stránky se neustále
rozrůstají, a brzy v nich přibude například i virtuální procházka obcí se sadou fotografií
našeho okolí. Informace k vám proudí také z místního rozhlasu, který projde
rekonstrukcí a pak bude možné například automaticky spouštět hlášení i ve večerních
hodinách. Paleta je široká, přesto obecní úřad zvažuje možnost zavedení další nové
služby.
Zasílání SMS z mobilů propadla nejen mládež, ale i většina dospělých a je to dnes
důležitý způsob komunikace. Obec zvažuje zasílání krátkých textových zpráv, jejichž
obsahem by byly totožné informace, hlášené ten den v místním rozhlase. Konkrétní
podmínky zavedení závisí na počtu zájemců. Proto kdo má zájem o tento druh
informování, ať se co nejdříve přihlásí na obecním úřadě – tel. 546 540 224, nebo na
obec@pribramnamorave.cz. Definitivní rozhodnutí o podmínkách padne na únorovém
zastupitelstvu.


