
POZVÁNKY 
Obecní ú�ad srde�n� zve všechny seniory v sobotu 24.11.2007 na již tradi�ní SETKÁNÍ 
SENIOR�. Za�átek je v 15 h v obecním sále, ob�erstvení a bohatý program jsou 
zajišt�ny. T�ší se na vás všichni zastupitelé. 
Zájezd do divadla na muzikál �arod�jky z Eastwicku je již obsazen a koná se v ned�li 
30.12. Muzikál byl vytvo�en podle slavného zfilmovaného románu, jehož 3 hlavní 
hrdinky se rozhodnou prožít n�co výjime�ného a p�i�arovat si muže po všech stránkách 
dokonalého – zábavného, inteligentního, pozorného, sexy etc. Zázra�ný ideál se jim 
skute�n� zjeví, avšak v podob� �ábla. Hra vás ur�it� p�íjemn� p�edsilvestrovsky naladí. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUMOR 
Paní Machá�ková šla po nám�stí a potkal ji kn�z: „Jak se máme, paní Machá�ková, 
neoddával jsem vás p�ed dv�ma lety?“ „Ano, ot�e, byl jste to vy. Mám se dob�e.“ „A co 
n�jaké ratolesti, už máte?“ „Ješt� ne, ot�e.“ „Jedu p�íští týden na konferenci do 
Vatikánu, tak tam za vás zapálím svíci.“ „D�kuji mnohokrát, ot�e.“ Minulo n�kolik let a 
potkali se znova. Kn�z se ptá: “Dobrý den, paní Machá�ková. Tak co, jak se vede?“ 
„Ale, docela to ujde, ot�e.“ „A co d�ti�ky, už n�jaké máte?“ „Ano, ot�e. Mám dvoje 
dvoj�ata a k tomu �ty�i další – osm dohromady.“ „To je báje�né. A co váš pan manžel?“ 
„V�era jel do Vatikánu, sfouknout tu pitomou svíci!“ 
 
 
SPOLE�ENSKÁ KRONIKA 
V listopadu oslavují významné životní jubileum Miluše Pato�ková 
(65 let), Jan Chatrný (50 let) a Ladislav Šafá� (60 let). 
BLAHOP�EJEME! 
 

��������������������������������������������	��������	��������	��������	����
 

             �
����� �
������������������
��� ������������
��� !��
��� ��� ����� �"�

#�$�!���%&&'� � � � � � ��(�)���(�)���(�)���(�)�������*&*&*&*& 
 
Milí P�íbramáci, 
   2. prosince nám za�íná doba adventní. V Brn� m�žete v prosinci navštívit dvojí 
p�edváno�ní trhy. Ty komer�ní, nabízející r�zné spot�ební a dárkové zboží, se konají 7. 
– 16. 12. na brn�nském výstavišti, denn� od 10 do 19 h. V programovém centru 
veletrh� prob�hne �ada doprovodných kulturních po�ad� a sout�ží v�etn� záv�re�ného 
vyhodnocení anketních lístk�, firemních prezentací a mnoho dalších p�ekvapení. V 
d�tském váno�ním koutku bude zajišt�no hlídání d�tí a uskute�ní se �ada aktivit 
ur�ených pro nejmenší návšt�vníky. Sou�ástí trh� bude i �emeslnický jarmark, stánky 
budou nabízet rozmanité ob�erstvení. 
   Romanti�t�jší p�edváno�ní atmosféra však tradi�n� bývá na váno�ních trzích na 
nám�stí Svobody. Zahájeny budou rozsvícením T�snohlídkova váno�ního stromu 1.12. 
2007 v 17.00 a trvají až do Št�drého dne. Váno�ní trhy nabízejí mnoho výrobk� lidové 
tvorby, pochoutky ve form� zabija�kových specialit nebo horkých pun�� a medoviny. 
Pro d�ti bude k dispozici váno�ní dílna, kde si mohou vyzkoušet sv�j talent a zru�nost 
p�i malování a vlastnoru�ní výrob� jednoduchých dílek. Neodmyslitelnou sou�ástí jsou 
vystoupení žák� brn�nských a okolních škol. Na nám�stí zní hudba, d�ti zpívají koledy, 
recitují, hrají divadlo. Letos se s p�edstavením o narození Ježíška zú�astní také d�ti 
p�íbramské školy. Na nám�stí Svobody je m�žete vid�t 12.12. v 15 h. 
 
ZE ZASTUPITELSTVA 
 
Pravidelné zasedání zastupitelstva obecního ú�adu se konalo 14.11. Bylo schváleno 
rozpo�tové opat�ení o navýšení p�íjmové �ásti rozpo�tu o dotaci z Energoregionu 2020 
(100 000 K�)  a výdajové o 199 000 K�. Výdaje jsou ur�eny na nové plastové vstupní 
dve�e do hospody, opravu �erpadla na požární nádrži, školení, �ekárnu aj. 90 000 K� 
zap�j�í obec regionu Kahan na propagaci a rozvoj regionu. P�j�ka bude vrácena p�íští 
rok po obdržení dotace, o kterou Kahan zažádal. Z obecních pen�z budou d�tem ve 
školce zakoupeny nové hra�ky za 10 000 K� a u hájenky vyroste nová autobusová 
�ekárna. Výdaje na �ekárnu nahradí �asem obci pojiš�ovna z povinného ru�ení �idi�e, 
který ji zni�il. 
Firma AVE navýšila cenu odvozu odpad� na rok 2008 o 10 K�, takže bude �init celkem 
360 K� na osobu. Platit za odpady má každý ob�an ze zákona, protože produkuje 
odpady. Nezáleží na tom, jestli nemá popelnici. Obec platí z rozpo�tu kontejnery a 
nebezpe�né odpady. Od roku 2008 by m�l každý ob�an vyplnit p�ihlášku k placení 
odpad�, v P�íbrami formulá�e p�ipraví obecní ú�ad. 

(jt, ju) 

 



770 LET P�ÍBRAMI 
 
Co má spole�ného P�íbram s �í�any nebo s Bohunicemi? Letos ob� obce po dva dny 
slavily 770 výro�í svého trvání, protože stejn� jako P�íbram jsou od roku 1237 zapsány 
v listinách, uložených v Moravském zemském archivu. V té dob� Václav (Wecene) 
z P�íbram� byl sv�dkem podepsaným na listin�, kterou král Václav I. vym�nil chrámu 
sv. Petra v Brn� své statky v Bosonohách za statky v Medlanech, B�ezovicích, Vážanech 
a Bzové. V XIV. stol. náležela op�t P�íbram vrchnosti popovické. Roku 1353 Jan 
(Ješek) z Popovic prodal polovici této vsi svému bratru Arklebovi a r. 1378 Diviš 
z Popovic prodal celou ves svému svatu Bohuškovi z Van�e. Syn Bohušk�v Dobeš, 
p�enechal ji r. 1406 do smrti své matce, jež mohla na ní v�novati nebo poru�iti 50 h�iven 
groš�. Pozd�ji držel ves Jan z Lomnice. Roku 1466 vnukové Jana z Lomnice a jeho ze� 
Jan z Pernštejna dali P�íbram zapsat do desek Veronice z Boskovic a jejímu synovi Janu 
ze Šelenberka, který ji prodal r. 1482 i s mlýnem pod vsí Hynkovi z Kukvic a Rosic. 
Rosické vrchnosti pat�ila P�íbram až do zrušení roboty 1848, kdy spravoval obec 
rychtá�, purkmistr a starší. Po zrušení roboty m�la spole�ného starostu s obcí 
Popovskou, Lukovanskou a Zak�anskou do r. 1874, kdy každá z nich dostala 
samosprávu. Do toho roku ke katastru pat�ila ješt� �ást Zastávky, jež od r. 1875 je 
samostatnou obcí. Potom obec spravoval starosta, 2 radní a 9 �len� obecního výboru.  
To je stru�ná �ást p�íbramské historie, popsaná v Moravské vlastiv�d� p�ed 100 lety. 
Dnes tyto údaje m�žeme doplnit a osv�tlit po�átek P�íbrami. Po zániku Velkomoravské 
�íše, opakovanými vpády Ma�ar� v r. 908, nastalo jejich padesátileté �ád�ní a 
drancování hradiš� na jihovýchodní Morav�. Lidé p�ed nimi utíkali na západ do hustých 
hvozd� p�edh��í Vyso�iny a usazovali se bu� na opušt�ných starých sídlištích anebo 
zakládali nové. Tak v 10. století vznikaly základy dnešních vesnic na rosicku, které byly 
mimo dosah Ma�ar�. Jejich názvy byly �asto odvozeny od jmen jejich zakladatel� jako 
P�íbram, Zbraslav, Rosice �i Tet�ice. Po dv� �i t�i století z�ejm� P�íbram už stála, než se 
objevil historicky slavný P�íbramák Václav, který svým podpisem na královské listin� 
potvrdil její existenci. Václav z P�íbrami byl st�edov�ký p�íslušník nižší šlechty, jemuž 
pat�ila P�íbram s velkým dvorem, neboli dvorcem. Na kterém míst� se nacházel, se už 
dneska nedozvíme. P�vod Václava se dá snad odvodit od popovských vladyk� V��en�, s 
kterými byl asi p�íbuzný, protože P�íbram p�ed ním a po n�m pat�ila jim, stejn� jako 
zaniklá obec Radslavice nebo Újezd. Velkou osobností z popovských vladyk� byl 
Václav V��ena, maršálek moravský, sou�asník Václava z P�íbrami, který vybudoval 
v Popovicích solidní st�edov�kou tvrz s vodním p�íkopem, pevným opevn�ním a 
dokonce m�li tajnou podzemní chodbu. Svým velkým vlivem snad umožnil Václavovi 
z P�íbrami, aby se zú�astnil v Brn� d�ležitého sv�dectví. Tím veškeré údaje o Václavovi 
kon�í. Stal se snad ob�tí mongolských Tatar� táhnoucích 1241 Moravou, když se 
nesta�il ukrýt v popovické tvrzi, anebo se z n�ho stal vážený m�š�an v nov� vznikajících 
královských m�stech? Kdož ví, zda m�l potomky, a jak P�íbram p�ipadla zpátky 
Popovicím - historie nám dává jen otazníky. P�esto byl jediný, kdy P�íbram pat�ila 
P�íbramákovi, ostatní po n�m byli cizí.  
V té dob�, kdy Václav žil, byla na Morav� složitá situace, protože markrab� moravský 
P�emysl zahájil v roce 1233 odboj proti svému bratru králi Václavovi I., spolu 

s rakouským vévodou Fridrichem Bojovným. Roku 1236 král Václav I. potla�il 
Fridricha, dobyl Víde� a r. 1237 bojoval proti svému bratrovi. V��enové spolu 
s Václavem z P�íbrami stáli vždy po boku krále, jako v�tšina brn�nska, a za to m�li 
výhody. Svár mezi králem a markrab�tem skon�il v roce 1237 smírem a poté úmrtím 
P�emysla. P�emyslovci postupn� opláceli Ma�ar�m jejich rozpínavost a Václav V��ena 
vešel do d�jin tím, že ho jmenoval P�emysl Otakar II., aby po 3. �esko-uherské válce 
v roce 1271 sjednal mír v Bratislav� s uherským králem Št�pánem. 

(drjh) 

 
KDO SE BOJÍ, NESMÍ NA ULICI? 
 
Nemám panický strach ze ps�, ale když vidím n�jakého voln� pobíhat po ulici, zapnu 
veškerou ostražitost. Malí psi bývají záke�ní a klidn� z ni�eho nic ch�apnou �lov�ka po 
noze. Velký pes zase nemá pon�tí o své síle – sta�í, když se rozb�hne a t�eba i necht�n� 
do �lov�ka š�ouchne. Byla jsem sv�dkem toho, kdy hafan vesele prob�hl kolem starší 
paní, drcnul ji do kolene a ona se zranila pádem na silnici. Jindy jsem vyslechla 
rozhovor n�kolika škola�ek. Každá z nich má doma psa a má k n�mu láskyplný vztah. 
Ale když potkají cizího psa na d�din�, mají strach. Sesednou z kola a pomalu ho vedou, 
aby rychlým pohybem psa nevyprovokovaly k b�hu. N�kdy se rad�ji oto�í a zvolí jinou 
trasu, aby kolem n�j nemusely v�bec projít. Majitelé toulavých p�íbramských ps� jsou 
v�tšinou dob�e známí. Stává se také, že pes b�há voln� po ulici a jeho majitel k�i�í na 
kolemjdoucí: „Nebojte se, on vám nic neud�lá!“ Pání�ci by si m�li uv�domit, že pro 
v�tšinu lidí je setkání s cizím psem p�inejmenším nep�íjemné �i odpudivé. N�kdo se 
vyleká, n�komu je nemilé, že od „p�átelských“ psích projev� má zaslintané nebo 
zachlupacené kalhoty. Když vedu na vodítku našeho psa, cizím ps�m se zdaleka 
vyhýbám, protože vím, že ten náš se nechce kamarádit. To ale druhý neuvázaný pes 
neví a s vrtícím ocasem p�ib�hne blíž. Následuje krocení mého psa, který se chce rvát a 
odhán�ní cizího, který to bu� nechápe, nebo za�íná být rozezlen nep�átelským 
postojem. Ješt� nep�íjemn�jší bývají takové ne�ekané st�ety se psy pro maminky 
vedoucí za ruku malé dít�. Obecní ú�ad dob�e v�d�l, co d�lá, když vydal vyhlášku 
zákazu volného pohybu ps�. Prosím, dodržujme ji! 

(ju) 

 
JAK POSTUPUJE OPRAVA ST�ECHY KAPLE 
 

Generální oprava st�echy kaple v P�íbrami je brn�nským 
biskupstvím naplánována na rok 2008, p�edb�žný rozpo�et �iní 
cca 300 tis. K�, kone�ný rozpo�et bude záležet na stavu podloží 
st�echy. Zástupci biskupství zatím neoficiáln� požádali obec o 
finan�ní pomoc. Zp�sob opravy st�echy bude stanoven po 
shromážd�ní více variant a po porad� s ing.arch.Fialou, tv�rcem 
projektu kaple. Trhliny ve st�eše byly prozatímn� zatmeleny 

klempí�em. Tato oprava už byla jednou na st�eše provád�na, tento zp�sob vydrží jednu, 
maximáln� 2 zimy. Zatmelení stálo 16 000 K�, obec p�isp�je polovinou �ástky. 

(rb) 


