
HUMOR 
 
Vraceli jsme se z vánočních nákupů ve Vídni. Projížděli jsme přes jednu rakouskou 
vesničku a v tom se zablesklo. „Ty pitomče, to byl určitě radar! Uvědom si, že nemáme 
už ani cent a ty si klidně jedeš, jak kdyby pro tebe neplatily předpisy. Seš 
nezodpovědnej, až to bolí!“ začala se rozčilovat žena. Byl jsem si jistý, že jsem jel 
předpisově a abych to dokázal, vrátil jsem se zpět boční uličkou a znovu úsek projel. A 
zase ten záblesk. Žena spustila: „Přehlédl jsi značku. Čumíš co kde lítá a bude z toho 
akorát mastná pokuta!“ „Určitě tady nebylo omezení rychlosti.“ hájil jsem se a vrátil se 
po třetí stejnou ulicí. „Podívej, nikde žádná značka.“ I pak se zablesklo a ženin proud 
nespokojených komentářů trval celou cestu domů. Rozřešení záhady přinesl Ježíšek. 
Těsně před Vánocemi přišla poštou pokuta. Policejní fotoaparát zaznamenal třikrát, že 
spolujezdec při průjezdu obcí nebyl připoutaný. Nejsem škodolibý, ale neodolal jsem a 
obálku zabalil jako dárek ženě pod stromeček. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenhle Mikuláš naděloval v mateřské školce 
 
 
 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
V prosinci oslavuje významné životní jubileum Ludmila Kroupová (70 
let), Marie Matoušková (70 let), Marie Uhlířová (65 let), Stanislav 
Chatrný (85 let), Ludmila Hradecká (60 let), Marie Kratochvílová (65 let) 
Ludmila Pelcová (75 let).  BLAHOPŘEJEME! 
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Milí Příbramáci, 
obecní úřad vás srdečně zve na slavnostní rozsvěcování 
vánočního stromečku. Sejdeme se v neděli 21.12.2008 v 17 h na 
návsi u kaple. Je připraven kulturní program a tradiční 
občerstvení.  Děti ZŠ vystoupí s vánočním programem také ve 
čtvrtek 18.12. v 15 h na náměstí Svobody v Brně. 
Přejeme vám radostné prožití vánočních svátků. Užijte si sváteční 
klid a pohodu v kruhu svých blízkých. 
 
 
ZDRAVÉ ÚČINKY VÍNA 
 
O vánočních svátcích si jistě hodně lidí popřeje k tradičním pochoutkám i sklenku 
dobrého vína. Víte, že vědci zjistili, že střídmé pití vína prodlužuje život? 
Chcete-li mít dobré zdraví a dožít se vysokého věku, dejte si alespoň pětkrát týdně 
skleničku vína. Tento lahodný nápoj má totiž pozitivní vliv na naše srdce a cévy, 
prodlužuje délku života a kromě toho podporuje také sexuální funkce. Shodli se na tom 
odborníci, kteří o této problematice hovořili v Brně na vědecké konferenci nazvané 
Víno a zdraví. Za léčivé účinky vinného moku mohou tzv. polyfenoly. Dnes je 
prokázáno, že malé dávky příznivě ovlivňují oběhový systém, hladinu krevních tuků, 
krevní srážlivost, trávení, hormonální funkce, záněty a hovoří se také o tom, že mohou 
bránit i zhoubné přeměně buněk v nádorové bujení. Odborníci ale připomínají, že 
blahodárný vliv na náš organismus má jen vskutku malá denní dávka vína. Ta 
představuje zhruba dvě deci pro ženy a tři až čtyři deci pro muže.  
Informaci o pozitivních účincích vína však odborníci nechtějí příliš rozšiřovat, protože 
lidská mysl je nenasytná a zhodnotí-li něco jako příjemné, těžko se smiřuje s málem. 
Velmi nevhodné je především nepravidelné nárazové pití velkého množství alkoholu, 
které představuje pro organismus obrovskou zátěž. Žádný alkohol by neměli pít lidé 
s onemocněním jater, slinivky břišní nebo s vředovým onemocněním. Jeho konzumace 
se nedoporučuje ani gravidním ženám a už vůbec ne řidičům před jízdou. 

(lt) 

 
OBEC SE PŘIPRAVUJE NA PŘÍŠTÍ ROK 
 
Jednání zastupitelstva v listopadu a prosinci se týkalo hlavně rozvoje obce v příštím 
roce. Byla podepsána nájemní smlouva na užívání obecních pozemků se soukromým 
zemědělcem Janem Patočkou. Starosta informoval zastupitele o vybudování plynu ,,Ve 



vilách“ a na ,,Zámečku“. Obratem bude plynový řad odprodán RWE. Dále obec 
napomohla vybudování vodovodní přípojky p. Krčkovi a tato v budoucnosti bude 
součástí vodovodního řadu do průmyslové zóny (bývalého JZD). Do převedení této části 
a zkolaudování na vodovodní řad bude přípojka ve vlastnictví p. Krčka.  
Z nabídky 4 firem zajišťujících svoz odpadů byla vybrána firma AVE. Firma navíc 
zabezpečí bezplatné užívání kontejnerů na tříděný odpad. Požádali jsme, aby správa 
silnic naplánovala na rok 2009 opravu silnice v Příbrami, která byla zdevastovaná 
podzimní objížďkou. Region Kahan plánuje otevření dalších turistických stezek. Proto 
valné zasedání Kahanu rozhodlo, že členské obce zaplatí svoje příspěvky za rok 2010 už 
v roce 2009, aby byly zajištěny dostatečné finanční prostředky pro vybudování Stezky 
permoníků.  Zasedala valná hromada Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice, kde 
bylo předloženo a schváleno navýšení vodného z 29,50 na 31,- Kč za m3 na rok 
2009.    

(ju,jt, rb) 

 
NAŠA KAPLI ČKA 
 
Je už v Příbrami dlouho. Tak dlouho, že nikdo neví, kdy byla postavena. Staronová 
dáma je skoupá na to, aby odhalila tajemství svého stáří. Jenom oku lahodící oblouky 
venkovského baroka dávají náznak 17. – 18. století. Církevní pamětní knihy uvádějí rok 
1748, kdy byla řádně vysvěcena jako kaple svatého Floriána, patrona obce. Dnes se 
jakoby ztrácí mezi zástavbou příbramských domů, ale tenkrát bylo všechno jinak. Zářila 
bělobou na samém kopečku u polní cesty, kolem ní se táhly pásy políček, oddělené 
zelenými proužky mezí. Obzvláště se vyjímala na jaře, kdy žluté květy šafránu (proto 
název místní trati Šafranice) střídaly modré květy lnu, střídané červeným jetelem a 
bílým mákem. Pestrý kolorit uzavíraly zelenožluté kvítečky kmínu, což byla typická 
plodina v Příbrami. Pestrobarevných políček směrem k lesu bylo kolem šedesáti. 
Ve štítovém výklenku kapličky stávala soška Panenky 
Marie, uvnitř na podstavci byla umístěna socha sv. 
Floriána. Pro obec vždy znamenala pietní místo, proto 
byla často vyzdobena květinami a v době svátků se v ní 
rozžínaly svíce. V té době měly sochy svatých pro 
křesťany velký význam – posilovaly jejich víru. Kaplička 
byla jedinou církevní stavbou v Příbrami, rosická fara, 
kam obec spadala, byla daleko a popovická ještě 
nefungovala (obnovena až v r. 1768). 
Abychom více porozuměli naší malé kapličce (ale velké 
historickým významem), musíme znát dobu, ve které 
vznikla. Zatímco 17. století bylo pro Moravu velice 
nešťastné, opačná situace nastala v století 18. V roce 
1648 po třicetileté válce na Moravě z 1 milionu obyvatel 
zbyla pouhá polovina. Morové epidemie, hladomor, 
řádění vojsk mělo dopad i na Příbram, kde z původních 

19 usedlostí zůstalo jen 9 obydlených. Dosídlování pokračovalo pomalu, protože strach 
z tureckých nájezdů panoval až do roku 1683, kdy byli Turci poraženi u Vídně. 
Obrat k lepšímu přišel koncem 17. století. Tehdy staví zámecká vrchnost Haušperští 
z Fanalu v Rosicích barokní skvost – kapli svaté Trojice (15.11.1688). Jejich zásluhou 
byla později vybudována příbramská kaplička svatého Floriána – tehdy oblíbeného 
patrona. Nastává doba obnovy kostelů, poutí, budují se drobné církevní stavby, 
zpravidla na vyvýšených místech, a k nim se pořádají poutní procesí. Lidé více utužují 
svou víru v Boha, která jim dává sílu přežít někdy nesnesitelná muka. 
V roce založení kaple (1748) stálo v Příbrami 23 usedlostí, většinou z vepřovic, za 
humny se rozkládaly roubené dřevěné stodoly. Tyto stavby už dávno zanikly, jenom 
kaplička zůstala stejná, jedinečná, nezměněná, stále svá. Roku 1782 císař Josef II. ruší 
kláštery a sochy z nich i z kaplí nechává přemístit do kostelů. Tak se socha sv. Floriána 
ocitla v popovickém kostele, kde po dvě století zdobila jeho interiér. V kapličce byla 
nahrazena obrazem, který býval občas obnoven. Například obraz posvěcený 4.5.1916 
byl darem Karla Vaverky. Málokdo ví, že další obraz, darovaný od akad. malíře 
Rudolfa Fily, byl odcizen. I takové věci se v Příbrami stávaly a stávají. Když si 
vzpomeneme například na nedávný případ zmizení jednoho dílu obecní kroniky, 
zůstává nám rozum stát. Historické předměty a dokumenty mají pro jedince většinou 
minimální hodnotu, kdežto pro obec jsou nenahraditelné. 

(drjh) 

 
POZVÁNÍ NA BESÍDKU A POD ĚKOVÁNÍ 
 
Chtěla bych nejen rodiče, ale všechny občany pozvat na tradiční 
vánoční besídku pořádanou ve středu 18.12. od 16 hodin ve 
školce. Děti ZŠ a MŠ vystoupí se svým programem a po 
vystoupení si mohou zájemci zakoupit vánoční výrobky dětí.  
Rok se nám blíží ke svému konci a pro mě je to první rok prožitý 
v Příbrami. Chtěla bych touto cestou poděkovat rodičům za jejich 

spolupráci, sponzorům a obci za vstřícné jednání, podporu, bez níž bychom se neobešli 
a rovněž poděkovat zaměstnancům. Všem přeji hezké a pohodové Vánoce, které nedělá 
jen napečeno, uklizeno, ale hlavně je to čas, kdy se člověk má zamyslet nad svým 
životem. Spousta z nás se ptá, co je smyslem života? Možná, že odpovědí jsou třeba 
slova V. Menšíka: Dům vám jednou spadne,auto zrezaví, ale hezká vzpomínka 
zůstává...  

Mgr.Jana Skácelová 

 
PERNÍKOVÁ ROLÁDA NEBO ZÁVIN 
30 dkg hl. mouky, 18 dkg moučk. cukru, 2 celá vejce, 2 pol. lžíce medu, 1 káv. lžička 
perníkového koření, 1 káv. lžička sody. Náplň: povidla, rozinky, citr. kůra, oříšky 
Vypracujeme těsto a necháme odpočinout, rozdělíme na 3 díly. Každý díl vyválíme na 
tenko, potřeme povidly, posypeme pokrájenými rozinkami, trochu citr. kůry (můžeme 
přidat trochu posekaných ořechů). Smotáme do 3 závinů a dáme péct. Před pečením 
potřeme vajíčkem. Pečeme cca 30 min. ve vyhřáté troubě, dáváme dál od sebe na plech. 


