
POZVÁNKY 
Obecní úřad Příbram na Moravě vás srdečně zvou na TRADI ČNÍ HODY . Předhodová 
zábava bude 15.9. v obecním sále, hraje M. Tesař. V neděli 16.9. následuje hodový 
průvod a veselice. Průvod stárků vychází ve 14 h z návsi, k tanci a poslechu hraje 
Doubravěnka. Občerstvení zajištěno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„ALENKA SI ŠLA HRÁT S PANENKOU A LOPATIČKOU.“ 
 

HUMOR 
Když jsem byl ženatý 25 let, podíval jsem se pozorně na svou ženu a řekl jí: „Drahá, 
před 25 lety jsme měli malý, laciný byteček, laciné auto, spali jsme na laciné pohovce a 
dívali jsme se na malou černobílou televizi, ale zato jsem každou noc spal s krásnou, 
25letou, vášnivou blondýnkou. Teď máme drahou vilu, auto, krásnou velikou ložnici a 
plasma televizi, ale každou noc musím spát s 50letou ženskou. Tak se mi zdá, že ty teď 
do toho scénáře jaksi nepasuješ.“ Moje manželka je velice rozumná. Řekla mi, ať si tedy 
najdu vášnivou 25letou blondýnku a ona se už postará, abych znovu bydlel v laciném 
bytě, jezdil v malém autě, spal na laciné pohovce a díval se na malou černobílou televizi. 
Nejsou starší ženy fantastické? Ty opravdu vědí, jak vyřešit krizi středního věku. 
 
 
SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
V červenci a srpnu oslavili významné životní jubileum Ladislav 
Hvězda (60 let), Jana Kamenická (50 let), František Krejčíř (60 let), 
Rostislav Trtilek (60 let), Marie Matoušková (60 let) a Libuše 
Jelínková (80 let). BLAHOPŘEJEME! 
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Milí Příbramáci, 
   asi jste si všimli, že se na Brodku a jinde ve vesnici zaleskly nové kontejnery na 
tříděný odpad. Každý z nás vyhodí za rok asi 150-200kg odpadu. Více než třetina 
z toho jde ale zrecyklovat ! 
Jelikož je recyklace obchod, není pravdou to, co si někteří lidé myslí. A sice, že 
všechen ten tříděný odpad nakonec končí na hromadné skládce. Investice obce do 
kontejnerů, svozových vozů a pak investice firem do třídících linek atd. jsou tak veliké, 
že něco podobného je zcela nemyslitelné. Potom co vhodíte svůj plastový odpad do 
žlutého kontejneru, přijede svozový vůz, označený štítkem, že právě sbírá plasty a 
plasty putují na dotřiďovací linku. Zde týmy pracovníků třídí plast podle barev, síly 
znečištění atd. Dále se plast drtí, dokonale propere a roztaví se k dalšímu použití a 
výrobě. 
Krátký seznam toho co lze vhodit do kontejneru na plast je zde: 
• PET lahve i s víčkem, plastové lahve od mléčných nápoju (Activia apod). 
• Kelímky od jogurtů, pomazánek, margarinů, krémů a další. 
• Plastové obaly od šamponů, sprchových gelů, tekutých mýdel, zubních past. 
• Igelitové tašky, sáčky, mikroten. sáčky, fólie, igelit. obaly od pracích prášků, plenek. 
• Obaly od tatranek, bonbonů, chipsů, těstovin, sladkostí. 
• Obaly od mycích a čisticích výrobků na nádobí, okna, podlahu. 
• Polystyren, plastové květináče. 
Do kontejneru na plast nepatří výrobky z PVC, molitan a guma! Obaly je nutné 
sešlapat, aby zabíraly co nejmenší objem a hodně se jich do kontejneru vešlo. 

(lt) 
 
 
ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA 
 
Na zasedání zastupitelstva obce 15.8. bylo schváleno rozpočtové opatření, kterým se 
navyšují příjmy o dotaci na opravu komunikace (158 tis. Kč). Výdaje byly navýšeny o 
339 tis. Kč a zahrnují náklady na opravu komunikace, nákup travního traktoru, 
software a platby za odpady a energie. 
Stavební pozemek p.č. 2544 prodává obec manželům Starým. O novostavby v Příbrami 
je momentálně zájem a v souvislosti s tím byly projednány změny územního plánu. 
Zahrady u cesty k průmyslové zóně (za Hájkem Josefem) byly změněny z kategorie 
zahrady a sady na plochy určené pro bydlení. Na třech plochách byla schválena změna 



ze zahrady na plochy individuální rekreace. Jedná se částečně o legalizaci stávajícího 
stavu, kdy na některých pozemcích jsou realizovány objekty pro rekreaci, částečně o 
vymezení nových ploch, kde je zájem o stavbu chat (zahrady mezi Brodkem a rybníkem 
Kuchyňka). Dále bylo zastupitelstvo informováno o končícím připomínkování 
pozemkových úprav. Byly podány dvě připomínky, na které bude odpovídat ing. 
Poláček z Agroprojektu Brno. 
Zastupitelé byli informováni na minulém zasedání o stavu střechy na kapli. Střecha 
v důsledku špatného projektu a konstrukčního řešení protéká. Starosta zahájil ústní 
jednání s duchovním správcem farnosti Vysokých Popovic a též s vedením církve o 
možnostech finanční spolupráce na opravách střechy kaple. Zatím nebylo dosaženo 
pozitivních výsledků, zejména ze strany brněnského biskupství. Stav střechy kaple si 
žádá urychlené řešení, tudíž bude zaslána písemná žádost o pomoc na biskupství. 
Nově vymalovaná škola očekává 3.9. své žáky a učitele. Přejeme jim hodně úspěchů! 

(jt, ju) 
 
NEJSTARŠÍ OBČANKA 
Dožít se opravdu vysokého věku a mít stále dobrou paměť se podařilo naší nejstarší 
občance, kterou je paní JOSEFA KREJČÍ nar. 10.5.1911. Paní Krejčí pochází ze 3dětí z 
příbramské hornické rodiny Patočkových, matka - Josefa rozená Buchálková, otec – 
Josef Patočka. 
Navštěvovala obecnou školu v Příbrami s výborným 
prospěchem a to za ředitele Kršky. Po škole šila boty v 
ševcárně v Brně, naproti Milosrdným bratřím. Roku 1930 
si vzala v Popovickém kostele příbramského rodáka 
Františka Krejčího. Ten pracoval jako krejčí. Veselku měli 
v Příbrami v hospodě u Pospíšilů. (dnešní dům 
Dvořáčkových). Měli 2 děti - Zdeněk (1930) a Marie 
(Chupíková, 1935). Jejich manželství bylo velice šťastné, 
protkané mnohými nelehkými situacemi, zvláště po 
porodu dcery Marie, kdy málem přišla o život. Ovdověla 
v roce 1981.  
Paní Krejčí prožila dvě války, kdy ve své paměti shledává 
tu druhou jako válku mnohem horší. V 1.sv.válce jí na 
vojnu narukoval tatínek, naštěstí se rodině v pořádku 
vrátil. Vzpomínky na tu dobu má hlavně na školní léta, 
kdy za císaře Františka Josefa se ve škole modlit museli všichni žáci, za republiky už 
nemuseli.  
Ve 2.sv.válce se s rodinou schovávala v úkrytu ve stráni a nebo ve sklepě u Sedláčků. 
Silnou vzpomínku má na Ruské vojáky, kteří jí ošetřovali opařenou ruku. 
Celý život věnovala tvrdé práci na poli, v lese, pracovala i v dětské poradně na národním 
výboře, který pomáhal stavět její manžel. Velice ráda a pravidelně chodila do kostela. 
Názor na dnešní svět si paní Krejčí umí udělat i ve svém vysokém věku. O dnešní 
politické situaci se nechce vyjadřovat, protože se bojí, že ji pak „zavřó“. 
Přejeme paní Krejčí, aby naší nejstarší občankou byla ještě hodně, hodně dlouho! 

(lt) 

PŘÍBRAMSKÁ ŠTREKA 
 
Železniční trať, která probíhá celou jižní částí příbramského katastru se trvale stala jeho 
součástí a vstoupila do podvědomí všech Příbramáků. Houkání vlaku a mlýn se stalo 
synonymem. Jakoby nová nastupující síla páry zdravila po staletí využívanou sílu vody 
a táhlý zvuk parní píšťaly vždy přehlušil poklidný klapot mlýna. Ten ustal v roce 1953 
a od počátku sedmdesátých let se místo pískání ozývá jen strohý hukot klaksonu 
motoráku. V době vzniku tratě měl Příbramák možnost volby buď jít pěšky na vlak do 
Rapotic nebo na Zastávku. Stanice Vysoké Popovice byla zřízena až za protektorátu. 
Příbramští horníci museli za prací stále docházet pěšky do Zastávky, Babic, Zbýšova a 
Padochova. Trať se stala pouze součástí jejich vyšlapaných cest a lesních pěšin. 
Štreka jako magnet přitahovala příbramské kluky, kteří poblíž pásli kozy a tak meze 
v její blízkosti byly totálně vypásané. Železniční úsek mezi Zastávkou a Popovicemi 
má výjimečné postavení a má několik NEJ, o kterých snad ani nevíte. Výškový rozdíl 
mezi stanicemi Zastávka a Rapotice je 200 m. Tudíž je do Rapotic nejpomalejší a 
v opačném směru zase nejrychlejší. U Zastávky hraničí zlom Boskovické brázdy 
s Českomoravskou vrchovinou a příbramská štreka je její bránou. Nadmořská výška 
Rapotic reprezentuje výšku „Vysočiny“ a je srovnatelná např. s výškou Okříšek. Další 
zvláštností trati mezi Zastávkou a Vys. Popovicemi je 5 mostů přes Habřinu a 6 mostů 
křižujících cesty a silnice, z toho 2 jsou podjezdy a 4 nadjezdy. Další mostíky odvádějí 
přívalovou vodu ze zakřanské stráně do potoka. (Pěší objeví na zakřanské stráni 
soustavu kamenných záchytných a svodných kanálů.) Na tak krátkém úseku je to 
opravdu technická zajímavost a myslím si, že oprávněně úsek patří mezi nejhezčí.  
A proto když pojedete ze Zastávky na Vys. Popovice, mějte oči otevřené. Vlak jede 
pomalu a máte možnost vychutnat si příbramskou přírodu. Velkoplošná stanice na 
Zastávce se zužuje jako hrdlo láhve a najednou cítíte přímý kontakt přírody. Z levé 
strany kolmé stěny tmavošedé ruly, oživené barvami mechu a lišejníku, zatím co 
napravo se ukáže nejstarší příbramská hájenka. Za ní hned se vynoří skalní ostrov, 
Příbramáky nazývaný Čertovica. Útvar vzniklý přerušením skalního masívu železniční 
tratí – nic podobného v dalekém okolí nenajdete. Habřina, která stále doprovází trať, se 
této překážce velkým obloukem vyhýbá. Za Čertovicí na louce u lesa stojí Pan strom. 
Nádherný smrk, jako z pohádky, který byl nejen němým svědkem trampských písniček 
z potlachů, ale i italských národních. Habřina, lemovaná většinou olšemi, probublává 
stále kolem trati a za ní pronikají úseky lesa, důvěrně známé houbařům či myslivcům. 
Za chvíli následují mlýnské louky a na nich stávala mlynářova pýcha - barevný včelín. 
Údolí potoka zakončuje skutečná perla - příbramský mlýn. Když uslyšíte kovový zvuk 
mostu, už přechází les v příbramské pole, na jehož horizontu, jak tvrdí pamětníci, 
dominovala stará hruška. Most u mlýna, stejně jako ten u Zastávky, byl koncem války 
vyhozen do povětří, aby vzápětí byl provizorně zprovozněn sovětskými ženisty. Na 
místě původního železného mostu byl po válce postaven solidní dřevěný a dnes je opět 
moderní železný. Vláček si to šine k popovickým topolům a mostem na Dobších, pod 
nímž na konci války ztratil život německý voják, definitivně opouští příbramské území. 
A budoucnost? Do šesti let bude provedena elektrifikace trati. 

(DrJH) 


