
POZVÁNKY 
TJ Sokol Příbram a Obecní úřad Příbram pořádají v sobotu 2.6.2007 Dětský sportovní 
den. Začátek je v 15 h na fotbalovém hřišti. Připraveny budou soutěže, hry a odměny. 
Každý dětský účastník dostane vuřt, který si může sám opéct. Další občerstvení i pro 
dospělé je zajištěno. Místo konání soutěží (les nebo hřiště) bude určeno podle počasí. 
 

 

 
 

HUMOR 
Róm a gadžo bydlí vedle sebe ve stejných barácích. Oba dva se rozhodnou ty dva baráky 
prodat. Běloch vyhodí cenu na 1 000 000 Kč, ale dozví se, že Róm ten svůj prodává za 
2 000 000 Kč. Nasupeně tedy dojde k sousedovi a povídá: „Jak to, že prodáváš ten 
stejný dům za dvakrát takovou cenu?!“ „Protože vedle mě nebydlí cikáni!“ 
 
SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
V květnu oslavuje významné životní jubileum Helena Holubářová 
(50 let), Ladislav Špička (60 let) a Milan Čalkovský (60 let). 
BLAHOPŘEJEME! 
 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 
U zastávecké školy už v minulosti několikrát museli nechat zadržet exhibicionistu, který 
se předváděl v lesíku. Nedávno se údajně nějaký muž ukazoval obnažený před dětmi 
v katastru naší obce. Exhibicionisté obvykle nikoho nenapadají, spokojí se s vylekáním 
nedobrovolných diváků. Jak se v takovém případě zachovat? Dětem doporučujeme 
z místa rychle odejít. Dospělý svědek by měl nepanikařit a neprodleně volat policii. Děti 
musí případ okamžitě oznámit sobě známé dospělé osobě, která je momentálně nejblíže 
(případně na obecním úřadu, ve škole) a oslovený dospělý musí ihned zavolat policii 
(158 nebo Rosice 546411019, 546411020), která na místo vyšle hlídku. 
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Milí Příbramáci! 

ž m   Ji noho let jsem u s vámi.
Pramením nad rybníkem Kuchyňka, 
vlévám se do chovného pstruhového 
potoku Habřina. Jsem důležitou součástí 
zdejšího ekosystému, ale pro některé z 
vás jsem jen obyčejná stoka. Zrovna 
nedávno si mě jeden pán s velkým 
bílým autem spletl s myčkou. Vyfotil 
jsem si ho na mém břehu na louce pod 
Brodkem směrem k Zelené hoře a 
nezapomenu na něj. Ani vy 
nezapomínejte na mě - jsem tu s vámi. 
Váš příbramský potůček 

 t  

(an, rč) 
 
ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA 
 
Velmi důležitým bodem jednání květnového zasedání byla volba místostarosty. Tuto 
funkci bude nyní vykonávat Rostislav Trtílek, kterého členové zastupitelstva zvolili 
jednomyslně. Svůj aktivní, vstřícný přístup k práci pro obec projevil p. Trtílek už dříve 
jako člen zastupitelstva. Přejeme mu v nové funkci hodně úspěchů a dostatek elánu.  
V souvislost s probíhající komplexní pozemkovou úpravou obecní úřad odkoupil od 
několika občanů pozemky. Získaná výměra bude použita jako parcely pod společná 
zařízení (cesty, protierozní pásy, hřiště rybník,...) a případně pro směnu parcel 
vhodných k výstavbě. Někteří občané naopak od obce pozemky odkoupili. Jedná se o 
vypořádání užívání pozemků na obecních parcelách. Celkem jsme nakoupili pozemky 
v ceně 99 264 Kč a prodali v ceně 30 006 Kč. Kromě toho probíhá odprodej obecních 
pozemků za účelem výstavby rodinných domů. 
Se souhlasem MZe byla vypracována a schválena smlouva o výpůjčce technologického 
zařízení úpravny vody se Svazkem vodovodů a kanalizací  (SVK) Ivančice. Dále byla 
vypracována a schválena smlouva o budoucí smlouvě kupní, která nabytím platnosti 
v červenci 20013 umožní obci odprodej nepotřebného technologického zařízení. 
Odborným odhadcem byla celková částka po odpisech a amortizaci na této technologii 
odhadnuta k roku 2013 na 650 000,- Kč. Budoucí kupující SVK Ivančice poskytne 



budoucímu prodávajícímu (obci Příbram na Moravě) zálohu předem ve výši 350 000,-
Kč v termínu do 31.12.2007. 
Zastupitelstvo se stále zabývá zlepšováním životního prostřední v obci. V současnosti se 
dokončilo zábradlí u školy, uvažuje se o dlažbě před kaplí a instalaci laviček před 
obecním úřadem a na návsi. 

(jt,ju) 
 
KDY JE POTŘEBA POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
 

Povolení k vypouštění 
odpadních vod do vod Mám zařízení 

  
Zaústění do 
  Stávající stav Výhled 

Typ  
formuláře 

kanalizační 
přípojka S-kanalizace     nemám nepotřebuji

pouze septik 
S-kanalizace 
bez ČOV nemám    nepotřebuji

pouze septik 

povrchových 
nebo podzem. 
vod 

nelze vydat bez 
doplnění o 
biolog. čištění     

septik s biolog. 
stupněm čištění 

S-kanalizace 
bez ČOV nemám    nepotřebuji

septik s biolog. 
stupněm čištění 

povrchových 
nebo podzem. 
vod 

mám vydané 
před 1.1.2002 

musím žádat o 
prodloužení ŽPPV 

septik s biolog. 
stupněm čištění 

povrchových 
nebo podzem. 
vod nemám  

musím žádat o 
povolení ŽPV

žumpa 

bezodtoková, 
s pravidel. 
vyvážením nemám    nepotřebuji

domovní čistírna 
odpadních vod 

kanalizace 
bez ČOV     nemám nepotřebuji

domovní čistírna 
odpadních vod 

povrchových 
nebo podzem. 
vod 

mám vydané 
před 1.1.2002 

musím žádat o 
prodloužení ŽPPV 

domovní čistírna 
odpadních vod 

povrchových 
nebo podzem. 
vod nemám 

musím žádat o 
povolení ŽPV 

ŽPV = žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro 
potřeby jednotlivých občanů (domácností), 
ŽPPV = žádost o prodloužení platnosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod ..., 
ČOV = čistírna odpadních vod, 
S-kanalizace = splašková, s povolením vypouštění (Příbram povolení nemá, naše kanalizace je 
určena pouze pro dešťovou vodu)               (rb) 

LÉČIVÉ ROSTLINY 
 
Trendem dnešní doby je návrat k přírodě a využívání jejích zdrojů k 
léčbě a úlevě při různých potížích. Některé bylinky lidstvo využívá od 
pradávna, jiné si svou popularitu získaly až v poslední době díky 
novým vědeckým výzkumům. Abychom mohli bylinky bezpečně 
používat, měli bychom sbírat jen ty doporučené k domácímu použití. 
Některé léčivky mohou být v rukou laiků velmi nebezpečné a rizikové 
je také míchání domácích směsí. Pravidla pro sběr bylin: 
• Sbíráme jen rostliny, které bezpečně poznáme, zásadně za suchého počasí, nejlépe 

v dopoledních hodinách (ne za rosy).  
• Sbíráme tak, aby nedošlo k zapaření (do košíku, plátěného sáčku,...) a co nejdříve 

rozložíme k sušení, v tenké vrstvě, ve stínu, v dobře větrané místnosti.  
• Dobře usušené bylinné suroviny uchováváme v uzavřených nádobách, papírových 

či plátěných pytlích na suchém a temném místě.  
Od května můžeme sbírat a sušit: 

 Rostlina Část Léčivé účinky na 
Bez černý  květ horečka, angína, kašel, migréna 
Bříza bělokorá list ledvinové kameny, dna, akné, dezinfekce kůže 
Hloh obecný květ vysoký krevní tlak, kornatění tepen, choroby srdce 
Jitrocel kopinatý list záněty, kašel, astma, zácpa, ekzémy, hojení ran 
Kontryhel obecný nať průjem, menstruace, klimaktérium, oční záněty 
Kopřiva dvoudomá nať záněty, revma, cukrovka, žlučník, hojení ran 
Přeslička rolní nať ledvinové kameny, záněty, hemoroidy, vředy 

(ju) 
 
VÝZNAMNÝ RODÁK 
 
Na dosažené úspěchy za celoživotní práci některých Příbramských rodáků bychom měli 
být patřičně hrdi. Jedním z nich je zcela určitě pan 

LUBOMÍR MACHOLÁN 
Narodil se 27.6 1931 v Příbrami na Moravě v rodině kovozemědělce (otec Vít, matka 
Hedvika). S manželkou Marií (1934) má dvě děti Lumíra 1959 a Alenu 1961. 
Měšťanskou školu navštěvoval v Zastávce u Brna v letech 1941-45, gymnázium 
dokončil v Brně v letech 1945-50, v letech 1950-54 vystudoval přírodovědeckou 
fakultu Univerzity J.E.Purkyně. Během života získal řadu vědeckých titulů a hodností: 
promovaný chemik, kandidát chem. věd CSc, docent biochemie, doktor přírodních věd 
RNDr, univerzitní profesor pro obor biochemie a v roce 1993 doktor chemických věd 
DrSc. Od roku 1954 pracoval jako vysokoškolský pedagog a výzkumník a svoji kariéru 
završil jako profesor Masarykovy univerzity. Během své vědecké práce vydal řadu 
publikací, získal četná ocenění v oblasti biochemie, zabýval se především biosenzory. 
Od roku 1998 odešel do důchodu a ve svém rodišti chalupaří.  

S laskavým přispěním L. Vaverky a L. Macholána zapsala L. Trtílková. 
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