
VÝM ĚNA ŘIDI ČSKÝCH PRŮKAZ Ů
Vážení spoluobčané, dnem 31.12.2007 končí platnost řidičských průkazů vydaných od
1.7.1964 do 31.12.1993. Nenechávejte výměnu na poslední chvíli, vyhnete se tak
dlouhým frontám ke konci roku. Dále Vás upozorňujeme, že řízením vozidla bez
platného řidičského průkazu se jako řidič(ka) dopouštíte dopravního přestupku.

HUMOR
Na smrtelné posteli leží 80-letý milovaný manžel, otec, dědeček. Blíží se jeho poslední
chvíle na tomto světě a kolem něj se shromáždila celá rodina, žena, všechny děti, skoro
všechny vnoučata a dokonce několik pravnoučat. Všichni soucitně a v tichu čekají až
přijde ta chvíle. Náhle se dědeček probere a povídá: „Povím Vám mí nejbližší své
největší tajemství: Já jsem se ve skutečnosti nikdy nechtěl oženit a založit rodinu. Měl
jsem všechno. Rychlá auta, krásné ženy, mnoho přátel a bohaté konto. Ale jednoho dne
mi přítel pověděl: „Ožeň se a založ rodinu, protože ti nebude mít kdo podat sklenici
vody, až budeš na smrtelné posteli a budeš mít žízeň.“ A tak jsem se oženil a radikálně
změnil svůj život. Večerní diskotéky s krásnými ženami nahradilo sledování seriálů s
manželkou. Autem jsem jezdil pro vás děti moje do školy a ze školy a na společné
dovolené k moři. Peníze z konta se rozplynuly na vaše studia, děti moje. Krásné dny
svobody odnesl vítr. A teď když ležím na smrtelné posteli, víte co je nejhorší?“ „Co
tatínku náš drahý?“ ptají se všichni. „Nemám vůbec žízeň!!!!“

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Koncem března oslavuje významné životní jubileum Lubomír Sobotka
(75 let). BLAHOPŘEJEME!
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Milí Příbramáci,
   nastává nám období jarního úklidu. Jistě si, jako každý rok, vyčistíte prostor před
svými domy. Také obec začne uklízet a budovat.
   Před školou jsme nechali nainstalovat nové zábradlí. Na plotu budou
z bezpečnostních důvodů uřezány špičky a ve školce přibude domeček a skluzavka. U
nového systému obecního rozhlasu se doplnilo napájení z veřejného osvětlení a
dolaďuje se hlasitost. Tento týden přebírá firma VAS staveniště vodovodu, aby
realizovala poslední etapu stavby. Pro opravu „Spodní“ ulice k fotbalovému hřišti byla
vybrána firma COLAS. Kromě natažení nového povrchu bude součástí stavby i vpust
pro vodu přitékající od hřiště. Navíc firma dotáhne kvalitní povrch na hlavní silnici od
mostu na Brodku po obecní úřad.
   Chtěli bychom, aby se v Příbrami více rozšířilo třídění odpadu. Proto budou
kontejnery na plasty, sklo a papír umístěny i na Brodku. Za tříděný odpad dostávají
obce od státu peníze, které lze pak využít například na zlepšení životního prostředí. My
máme zhruba jen poloviční zisk oproti menšímu Újezdu a komunálního netříděného
odpadu máme nejvíce z okolních obcí. I z hlediska ekologické recyklace vybraných
odpadů je potřeba třídit mnohem více než dosud.
   Plastové odpady odhozené v přírodě se velmi dlouho rozkládají, na druhé straně jsou
snadno recyklovatelné. Vyvážíme je zejména do Číny, kde se z nich vyrábí
termoizolační vlákna do bund a spacích pytlů. Ze zpracovaného plastového odpadu se
vyrábějí také plastové pytle, desky, trubky, zahradní nábytek a jiné. Poptávku po této
druhotné surovině nejsme schopni stále plně uspokojit, protože spotřebováváme více
plastových výrobků, než kolik odpadu z nich vytřídíme. Do žlutých sběrných
kontejnerů patří: PET lahve (mohou být i s víčkem a etiketou), sáčky, fólie, polystyren.
Zbytky potravin na obalech nevadí, ale vytříděné nádoby nesmí obsahovat olej nebo
chemikálie. Do kontejneru nepatří PVC (linolea, trubky), guma, pneumatiky, molitan,
textil z umělých vláken, vícevrstvé obaly.

STUDNY A JEJICH PRÁVNÍ NÁLEŽITOSTI

    V současné době je toto téma velmi aktuální, a to na základě „mediální kampaně“,
která však je, jako obvykle, silně poznamenána povrchními znalostmi a řadou
nepřesností, v jejichž důsledku vzniká v podstatě zbytečná panika mezi širokou
veřejností. Proto uvádíme základní informace pro občany, kteří využívají pro potřeby
své domácnosti (a zahrady) vlastní studnu ať už jako zdroj pitné nebo užitkové vody.
   Studny jsou stavbami ve smyslu stavebního zákona. Stavební povolení musí mít
všechny studny zřízené po 1.1.1955. Studny zřízené před tímto datem povolení mít



nemusely a nyní se automaticky považují za stavebně povolené. Zároveň se považují za
studny s plnoprávně povoleným odběrem vody. Jejich vlastníci tedy o nic nežádají.
   Studny budované 1.1.1955 – 1.1.2002 musí mít stavební povolení a povolení k odběru
vody (tak to stanovovaly tehdejší zákony). U těchto studen končí povolení odběru vody
dnem 1.1.2008 a do 1.7.2007 si vlastník musí podat žádost o prodloužení platnosti
povolení odběru.
   Studny vybudované po 1.1.2002 by měly mít také stavební povolení a zároveň mají
povolení k odběru, které nekončí 1.1.2008, ale jeho platnost je v dokumentu uvedena.
Nejpozději 6 měsíců před uplynutím konkrétní lhůty je nutno požádat o prodloužení.
   Pokud někdo užívá studnu bez stavebního povolení (jako černou stavbu), musí o
stavební povolení a povolení k odběru dodatečně požádat na stavebním úřadě v Rosicích
(546492180). Žádosti o povolení (nebo prodloužení) k odběru podzemních vod pro
potřeby jednotlivých občanů (domácností) vyřizuje odbor životního prostředí v Rosicích
(546492140). Formuláře jsou k dispozici na příslušných úředních místech nebo je lze
najít na internetu na adrese www.rosice.cz. Úřední dny jsou pondělí a středa, pracovní
doba 8-11:30 a 12:30-17 h.

KOŘENĚNÁ UZENÁ PEČÍNKA

Ingredience: 1 kg uzené rolky, pepř, olej, 4 mrkve, 2 cibule, 1/2 lžičky sušeného
tymiánu, 1 bobkový list, 1/2 lžičky kmínu, 250 ml suchého bílého vína, 250 ml vývaru
(může být z kostky)
Postup přípravy:  Maso omyjeme, osušíme a kolem dokola vydatně opepříme. Na pánvi
rozehřejeme olej a maso na něm po všech stranách opečeme. Troubu předehřejeme na
200 °C. Mrkev a cibuli oloupeme a nakrájíme na kostičky. Vložíme k masu a krátce
opečeme. Přidáme tymián, bobkový list a kmín. Podlijeme vínem a vývarem, lehce
osolíme a v přiklopené nádobě dusíme v troubě asi 1 hodinu. Občas uzené maso
otočíme. Hotovou pečínku na talíři upravíme se zeleninou a podle chuti ozdobíme
čerstvou nebo jemně osmahnutou zeleninou. Podáváme s bramborem, nebo s kaší.

VESELÉ VELIKONOCE!

Panímámo zlatičká, do horního rybníčka
darujte nám vajíčka. a z rybníčka do louže,
Nedáte - li vajíčka, kdo jí odtud pomůže ?
uteče vám slepička,

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL

Obecní úřad Příbram pořádá v obecním sále v neděli 25.3. v 15h maškarní karneval.
Zajištěna hudba, hry, odměny, tombola občerstvení. Těšíme se na vaše krásné masky!

OBECNÍ ROZPOČET

Příjmy :  (Kč) Rozpočet 2006 Skutečnost 2006 Rozpočet 2007

Daně 3 330 000 3 576 523 3 480 000
Správní poplatky 11 000 13 455 27 800
Poplatky za svoz odpadu 200 000 198 725 220 000
Dotace,  volby 82 400 238 479 96 900
Vlastní příjmy 317 600 3 567 091 301 300

CELKEM 3 941 000 7 594 273 4 126 000

Výdaje :  (Kč) Rozpočet 2006 Skutečnost 2006 Rozpočet 2007

Oprava komunikací 448 300 694 242 925 000
Lesní hospodářství 31 500 54 711 60 000

Vodní hospodářství 432 600 624 164 925 000

Údržba plynovodu 81 100 153 458 0
Školství 500 000 646 152 558 300

Kultura + knihovna 30 900 22 419 31 000
Tělovýchova + dětské hřiště 40 000 46 500 100 000
Bydlení a veřejné osvětlení 85 000 71 684 65 000
Péče o vzhled obce 8 500 102 668 125 000
Svoz odpadu 215 000 234 318 237 000
Požární ochrana 19 000 22 491 5 000
Územní samospráva 1 567 700 1 772 995 1 665 500
Ostatní činnosti (úroky,...) 0 0 112 000
Splátky půjček 405 600 405 600 355 600
Pečovatelská služba 35 000 22 114 0
Dotace KAHAN 23 300 23 328 34 500
Volby 0 26 344 0
Rekonstrukce rozhlasu 0 5 453 200 000

CELKEM 3 535 400 4 539 604 5 043 300

Schodek 0 + 2  649 069 - 1 272 900

Vyšší příjem z daní a částečně i z prodeje plynovodu byl v roce 2006 použit na opravu
obecních komunikací (zejména ulice Skalky) a na vodovod, nad rámec plánu rozpočtu.
Přebytek z roku 2006, který vznikl prodejem plynovodu za 2,8 mil. Kč, bude částečně
použit i v roce 2007 na opravu obecních komunikací (Spodní ulice ke hřišti) a na
dobudování vodovodu. Proto je v rozpočtu letošní schodek zapsaný jako záporný.


