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SLOVO STAROSTY

Všem krásný, pohodový, ničím nerušený a  ve zdraví prožitý podzimní čas milí 
čtenáři!
Při bádání v místních kronikách, objevil jsem krásné poselství našeho bývalého pana 

řídícího učitele Josefa Kršky „Dobrý lide obce Příbramské, jenž přes nepatrné vnější 
rozpory se ctíš a miluješ, neopouštěj dobrou dráhu pokroku ku blahu, obce, vlas-
ti, národa! „Jaká obec, takoví občané“. Toto moudro, sepsané váženým a vzdělaným 
člověkem před 93 lety, je aplikovatelné v plném rozsahu i dnes. Výstavba kanalizace 
je jednoznačně další důležitou dráhou pokroku. Vím, že ztížená průjezdnost obce vás 
mnohé trápí, ale mysleme prosím na to, že budování kanalizace je věc organizačně 
náročná a pro nás všechny velmi důležitá.
Uplynulá léta nám přinesla velké globální otřesy způsobené ztrátou zažitých jistot. 

I v naší obci je patrné, že lidská pospolitost, která nám zde byla od nepaměti vlastní, 
byla v posledním roce utlumena. Nyní se ale již začíná drát na světlo. K dosažení kul-
turní úrovně prvorepublikových časů s obvyklými 32 tanečními zábavami a 15ti diva-
delními hrami máme ještě dlouhou cestu, ale ve vzduchu je cítit, že jsme se možná už 
konečně odrazili ode dna.
Vážení občané, neklesejme prosím na mysli pod tíhou současných okolností, buďme 

vděční, že patříme k těm 10% šťastnějším na planetě a raději udržujme a rozvíjejme 
mezilidské vztahy.

A hlavně nezapomeňte, že Obec je tu pro Vás.
Neváhejte se pro to na nás obrátit.
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TémA číSLA - SÁZímE STROmKY PRO POTOmKY

Již od pradávna patří stromy a lidé k sobě. Strom poskytoval lidem stín, ovoce, z jeho 
dřeva se stavěly obydlí, ve spojení s ohněm poskytoval teplo nebo se z něj vyráběly 
nástroje. Byl posvátným symbolem mnoha civilizací a kultur. Lidová moudrost praví, že 
„správný muž má zplodit syna, zasadit strom a postavit dům.“ Ať už si myslíte cokoli, vý-
sadbou stromu v životě určitě nic nezkazíte, nezávisle na tom, zda jste muž nebo žena.
Příbram za starých časů bývala synonymem vzkvétajících obecních ovocných sadů 

a alejí. Pro ilustraci uvádím některé zápisy z místních kronik.
1921 – „V  obecním sadě zasazeno bylo školními dítkami opět několik ovocných 

stromků.“
1922 – „Zakoupeno bylo 60 ovocných stromků z hospodářské školy ve Velké Bíteši. 

Tyto opětně zasazeny byly žactvem zdejší školy a to jabloně a hrušně ve „Žlebě“ a „Mo-
čítkách“, třešně na „Brodku“. Zasazování strání utěšeně pokračuje.
1923 – „Obecní sady rozmnoženy o nových 80 ovocných stromků zakoupených z hos-

podářské školy ve Velké Bíteši. Stromky zasázeli žáci. Část jich dána na „Brodek“, větší 
díl na „Žleby“. Sady se utěšeně vzmáhají. Žel jen, že dosti značné procento stromků 
hyne neopatrností lidskou. Občané, jimž dána byla v nájem půda v sadě třešňovém 
podorávají stromky, v pastvinách pak jsou hlavně jabloně kozami ohlodávány. Škoda 
tím způsobená jest značná
1925 – „V obecním sadě ve „Žlebích“ zasazeno bylo další pořadí ovocných stromků 

– hlavně švestky co mezisadba.
1927 – „V  měsíci říjnu pokračováno bylo s  vysazováním obecních ovocných sadů. 

Ze školky u školy vzato bylo 67. stromků šlechtěných. Kromě těch vysazeno bylo 30 
švestek co mezisadba.
1930 – „Počet všech ovocných stromů v katastru obce Příbram v roce 1930: 3317 ks 

– švestek, 724 ks – jabloní, 615 ks – třešní, 415 ks – hrušní, 72 ks – ořechů, 18 ks – višní, 
8 ks – meruněk, 4 ks – broskví, 5 ks – slív
1939 – „V měsíci dubnu bylo vysazeno na „Strážích“ 50ks třešní zakoupených obcí. Prá-

ce se zúčastnili žáci III. třídy zdejší školy
1948 – „Škola a výbor SRPŠ nově upravili ovocnářskou školku při školní zahradě. Bylo 

do ní vysázeno 368 kusů jednoročních plániček jabloní a hrušní vypěstovaných ve škol-
ní zahradě správcem školy. 7.11. obec vysadila během posledních dní na obecní stráni 
na „Brodku“ 324 stromů za vedení s. Antonína Křivánka. Celkem má obec vysázeno 579 
ks starých ovocných stromů, vysázela 324 nových ovocných stromů
Celkový stav ovocných stromů v roce 1948 byl 903 ks
Protože téměř většina sadů a alejí zůstala pouze ve vzpomínkách pamětníků, při vy-

cházkách nelze využít stínu stromů a  ochutnat nějaké to ovoce, je nejvyšší čas tuto 
smutnou skutečnost změnit.
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Dne 7. 11. 2021 od 10:00 budou v severovýchodním cípu obce, vedle polní cesty nad 
RD č. p. 174, vysazovat rodiče na počest narození svých dětí stromy. Bude se jednat 
o jednostrannou alej 48 ks ovocných stromů, mezi kterými budou třešně, slivoně, jab-
loně a hrušně. Osloveni byly rodiče dětí narozených mezi léty 2015–2021. Každý strom 
bude označen pro lepší orientaci, na počest kterého dítěte byl vysazen. Název aleje 
bude vybrán z návrhů rodičů, kteří se akce budou účastnit.
Souběžně s touto akcí budou členové TJ Sokol vysazovat 7 ks slivoní pod fotbalovým 

hřištěm a členové SDH 5 ks ořešáků v protierozním pásu směrem na Vysokých Popovi-
ce. Dalších 5 ks ovocných stromů se bude vysazovat ve „Valachově zmoli“.
Masarykův sad, nacházející se 130 m za obcí na pravé straně komunikace do Vysokých 

Popovic, byl slavnostně pojmenován v roce 1930 po oslavách narozenin našeho pana 
prezidenta. Tento sad byl založen někdy kolem roku 1905. Protože se nám ho nepoda-
řilo uvést do požadovaného stavu, byla výsadba přesunuta na jaro 2022. Naši hasiči 
zde vysadí 32 ovocných stromů a obec instaluje (jak stromy trošku povyrostou) lavičky 
a obnoví pomník T. G. M.
Základní škola v  projektu „Stopy v  krajině“ bude 13.  11.  2021 od 13:00 v  lokalitě 

„U  Křížku“ nad Skalkami, vysazovat za každého žáka ovocný strom. Bude se jednat 
o 23 ks ovocných stromů.
V  následujících létech bychom rádi v  podobném tempu pokračovali. Nově vzniklé 

nebo obnovené sady budou náročné na údržbu, ale stromy nám to v budoucnu vrátí. 
Poskytnou v  létě stín, udrží vodu v  krajině, omezí větrnou erozi, včelám zajistí med, 
ptákům hnízdiště a kyslík nám všem.

Rosťa
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CO SE UDÁLO

Chodníky na Brodku II. a IV etapa. (2020–2021)
Veškeré parametry a finanční náročnost této akce byly podrobně popsány v minulém 

zpravodaji. Stavba byla ukončena a předána zhotovitelem 17. 5. 2021. Ze tří kolaudač-
ních řízení této stavby jsme již jedno obdrželi a ostatní dvě se chýlí ke zdárnému konci. 
Jedná se o první rozsáhlejší akci směřovanou na zvýšení bezpečnosti chodců.
Realizace tohoto chodníku byla širokou veřejností přijata s nadšením. Obec se vynasna-

ží v tomto záměru pokračovat a změnit neoficiální přídomek naší obce „nechodníkov“.

Chodníky na Brodku I. a III. etapa (2022)
Na tento záměr jsme získali Rozhodnutí o  poskytnutí dotace od Ministerstva pro 

místní rozvoj. Celkové způsobilé výdaje činí 2‚5  mil, dotace od MMR 2‚375  mil. Dne 
27. 10. 2021 zasedala Výběrová komise a Zastupitelstvo následně vybralo zhotovitele. 
Tím se stala firma Hort Rapotice. Vysoutěžená cena je 2‚346 mil., z toho dotace z MMR 
2‚229 mil., spoluúčast obce 0‚117 mil., což je 5 % celkových nákladů. Předpoklad zahá-
jení prací je začátek roku 2022. Vše také zaleží na vhodném počasí, akce totiž musí  být 
dokončena do 30. 9. 2022, neboť celá hlavní komunikace v místech, kde vede splaško-
vá kanalizace, bude do konce roku 2022 přebalena novým asfaltem.
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Chodník Nad školou II. etapa (2022)
Na tento záměr jsme také získali Rozhodnutí o poskytnutí dotace od Ministerstva pro 

místní rozvoj. Celkové způsobilé výdaje činí 0‚723 mil., dotace od MMR zní na 0‚687 mil. 
Výběr, termín realizace a přebalení přiléhající hlavní komunikace je stejné jako v před-
chozím projektu. Zhotovitel Hort Rapotice, vysoutěžená cena 0‚757 mil, dotace z MMR 
0‚687 mil., obec se bude podílet 0‚07 mil. = 9‚262 % celkových nákladů.
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Chodník 3RD (2022–2023)
I na tento záměr jsme získali Rozhodnutí o poskytnutí dotace od Ministerstva pro míst-

ní rozvoj. Celkové způsobilé výdaje činí 1‚864 mil., dotace od MMR 1‚771 mil. Výběr, 
termín realizace a přebalení přiléhající hlavní komunikace je stejné jako v předchozích 
dvou projektech. Vybrán byl Hort Rapotice, cena 2‚022 mil, dotace z MMR 1‚771 mil., 
obec 0‚251 mil. = 12‚418 % celkových nákladů.
K vysoutěženým cenám za výše uvedené tři chodníky nutno dodat, že kalkulace na 

základě kterých jsme získali dotaci byly z počátku letošního roku, ještě před razant-
ním nárůstem. Celkové náklady za realizaci těchto tří chodníků jsou 5‚125 mil., dotace 
z MMR 4‚687 mil. a obec za ně zaplatí pouze 0‚438 mil. = 9‚345 %. Před cenovým „třes-
kem“ jsme počítali s náklady obce 5%, ale i přes téměř 100% nárůst oproti předpokla-
dům je výsledný poměr financování uspokojivý.
Obnova rybníku Kuchyňka (2020–2021)
Také u tohoto projektu byly veškeré historické, parametrové i finanční okolnosti po-

drobně popsány v předešlém čísle zpravodaje. Nutno pouze dodat, že dotaci 0‚4mil. 
Kč od Jihomoravského kraje jsme získali. Náklady na obnovu rybníku Kuchyňka byly: 
3‚5 mil. na obnovu rybníku (bez odbahnění 2100 m3 bahna o rekonstrukce ostrůvku). 
Z této částky dotace od MZe 2 mil, vlastní náklady obce 1‚5 mil. 1‚5 mil. rekonstrukce 
ostrůvku a odbahnění 2100 m3. Z této částky dotace 0‚4 mil. od JmK.
Celkové náklady tedy byly 5 mil., na dotacích jsme obdrželi 2‚4 mil. a náklady obce 

činily 2‚6 mil.
Z důvodu deštivého podzimu, mírné zimy a problémům způsobených pandemii jsme 

museli dvakrát žádat MZe o prodloužení termínu ukončení realizace. Stavba byla pře-
dána 20. 5. 2021 (obnova) a 30. 4. 2021 (ostrůvek + odbahnění) a napouštění začalo na 
počátku koupací sezóny. Nebýt vydatných bouřek, tak by rekreace byla ohrožena. Na-
štěstí vše dobře dopadlo. Navíc se nám díky našemu mentorovi, odborníkovi na slovo 
„vzatému“ a navíc skvělému člověku, Ing. Romanu Zajíčkovi z Agentury ochrany příro-
dy, podařilo naplnit slib průzračné vody. V porovnání s vodami v regionu jsme v kvali-
tě vody neměli konkurenci. Klíčové je, aby byla smysluplně vysazována rybí obsádka. 
Rybník postupně zarybňujeme a plánujeme, že až nastane čas odlovu těchto ryb, obec 



umožní Příbramákům jejich odlov. Dalším nad míru příjemným počinem místních mlá-
dežníků byla stavba vorů a skokánku.

Na výstavbě příbramské flotily a skokánku se podíleli Martin Soják, Dominik Doležel, 
Lukáš Drabík, Libor Kopečný, Šimon Kořínek, Filip a Lukáš Trtilek, Dominik a Lukáš Joch.
Rekreace se díky nim dostala na mnohem vyšší úroveň. Pro nejmenší obec nechala 

navézt na malou stranu 50 t písku, pro nesmělé postavila převlíkárnu a nyní realizuje 
na hrázi posezení.
Požární nádrž (2021)
V požární nádrži, se nám po celou sezónu 

dařilo držet křišťálově čistou vodu. Velké 
díky patří příbramským hasičům, s násled-
nou údržbou si výborně poradili obecní 
zaměstnanci.
Výstavba budovy technického zázemí 
(2020–2022)
Na budově technického zázemí probíhají 

dokončovací práce. Chybí dodělat fasádu 
a  terénní úpravy v  areálu. Aktuální celo-
světová finanční situace není ale vůbec 
příznivá. Obec sice získala velké množství 
dotací, ty ale také musí určitým způso-
bem kofinancovat. Je nutné uvažovat jako 
správný hospodář a vzhledem k současně probíhající finančně náročné stavbě kanali-
zace, je nutné se zachovat zodpovědně. Projekt proto mírně přibržďujeme a jeho úplné 
dokončení rozkládáme do dalších let.
Dopravní zásahový automobil DA L1Z 
(2021)
O  nákupu 9ti místného zásahového vo-

zidla pro jednotku SDH byla v  minulém 
čísle zmínka. Vozidlo již dostává finální 
kontury. Dodán bude do konce letošního 
roku.
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Protipovodňová opatření – nový digitální rozhlas (2021)
Od 15. října 2021 máme instalovaný nový 

digitální rozhlas. Aktuálně probíhá zkušeb-
ní provoz, od občanů sbíráme připomínky, 
které dodavatel zapracuje. Novinkou to-
hoto rozhlasu je napojení na Integrovaný 
záchranný systém. Veškerá hlášení IZS, 
jako celostátní zkouška sirén každou první 
středu v  měsíci ve 12:00, hlášení požáru, 
nebezpečí povodní a záplav a veškeré další krizové a mimořádné situace budou mimo 
sirénu na škole pouštěny i do rozhlasu.
Rybník Lože (2021–2022)
Zastupitelstvo obce vysoutěžilo zhotovitele projektové dokumentace a to VZD Invest 

Pardubice za 0‚3 mil. Dotaci na zpracování projektové dokumentace od Jihomoravské-
ho kraje 0‚1 mil. jsme získali. Po přehodnocení různých variant byla vybrána ta finančně 
nejvýhodnější. Studie na nový rybník Lože je zpracovaná a nyní se realizuje projektová 
dokumentace. Následovat bude zajištění nutných povolení a podání žádosti o dotaci. 
Rybník Lože bude mít celkovou rozlohu 0‚46 ha a hloubku 2‚1 m. Předpokládané finanč-
ní náklady 5‚4 mil, kdy očekáváme dotaci od MZe 4 mil, od JmK 0‚4 mil. a náklady obce 
1  mil. Mezi rybníkem Kuchyňka a  Lože vznikne prostor, který v  následujícím období 
může obec za využití dotačních titulů přetvořit na zónu relaxace a odpočinku.
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KAT. ÚZEMÍ:
OKRES:
KRAJ:
INVESTOR:
AKCE:

OBSAH:

PROJEKTANT:
VED.PROJEKTANT:
STUPEŇ PD:
MĚŘÍTKO:
DATUM:

SOUŘADNÝ SYSTÉM: S - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV

PŘÍLOHA Č.:

ING. DVOŘÁK

PŘÍBRAM NA MORAVĚ
BRNO-VENKOV
JIHOMORAVSKÝ

DUR+DSP

10/2021

ING. ŠVÁB

"Rybník Lože"

Kpt. Nálepky 2332, Pardubice, 530 02
P r o j e k t o v á a i n v e s t i č n í č i n n o s t

VZD
OBEC PŘÍBRAM NA MORAVĚ

1:200

C.3

SO.03 - VÝPUSTNÝ
OBJEKT

SO.01 - ZÁTOPA
SO.02 - HRÁZ

SO.04 -
BEZPEČNOSTNÍ
OBJEKT

SO.05 - PŘÍKOP
A PROPUSTEK

SO.06 -
TERÉNNÍ
MODELACE

MONOLITICKÝ OTEVŘENÝ POŽERÁK
 -ZALOŽEN NA PODKLADNÍM BETONU C25/30 XC4 XF3 TL. 0,2 m
 -TL. STĚN 0,3 m, C25/30 XC4, XF3
 -PODKLADNÍ BETON -VÝZTUŽ KARI SÍTĚMI KY49-BOXY
 -VÝŠKA POŽERÁKU NAD ZÁKLADEM 2,8 m
 -ZÁKLAD POŽERÁKU 1,2 m
 -VYSTROJEN: -3x DRÁŽKY PRO DLUŽOVOU 

STĚNU A ČESLE
-DLUŽOVÁ STĚNA ŠÍŘKY 0,2 m 
(VYPLNĚNA JÍLEM NEBO PILINAMI)
-ČESLOVÉ POLE
-GUMOVÁ STUPADLA
-UZAMYKATELNÝ POKLOP

DUBOVÁ PŘÍSTUPOVÁ LÁVKA
-ROZPĚTÍ 3,7 m
-ŠÍŘKA 1,4 m
-VÝŠKA ZÁBRADLÍ 1,1 m
-NOSNÁ KONSTRUKCE OCELOVÉ U PROFILY UPE 200
-OPLÁŠTĚNO DUBOVÝMI PRVKY
-PODEPŘENA ZÁKLADEM+L PROFILEM NA STĚNĚ
VÝPUSTNÉHO OBJEKTU
-OPATŘENA FUNGICIDNÍM NÁTĚREM 3x

OPEVNĚNÉ KORYTO ZA BEZPEČNOSTNÍM PŘELIVEM
 - OPEVNĚNÍ LOMOVÝM KAMENEM HMOTNOSTI 200-500 kg
 - PODKLADNÍ ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE TL. 0,1 m
 - GEOTEXTILIE GRAMÁŽE MIN 400 g/m2
 - TL. OPEVNĚNÍ MIN. 0,5 m
- VE SKLONU 1:6
- OPEVNĚNÍ MIN 0,6 m NAD DNO SKLUZU

OPEVNĚNÍ PŘED PRAHEM
-KAMENNÁ ROVNANINA TL.0,4m S
PROŠTĚRKOVÁNÍM FRAKCÍ 32-64
-FILTRAČNÍ VRSTVA- HRUBÉ KAMENIVO
FRAKCE 32-64 TL. 0,1m
-GEOTEXTÍLIE 500g/m

KAMENNÁ DLAŽBA DO MALTY CEMENTOVÉ
-LOMOVÝ KÁMEN O HMOTNOSTI DO 200 KG
-SKLONY SVAHŮ 1:3
-PODKLADNÍ BETON TL. 0,1 m
-GEOTEXTILIE 500 g/m2

UKONČOVACÍ PRÁH Z LOMOVÉHO
KAMENE DO MALTY CEMENTOVÉ
-ŠÍŘKA VE DNĚ 1,0 m
- ŠÍŘKA PRAHU 0,4 m
-HLOUBKA PRAHU 0,6 m
-VÝŠKA PRRAHU 0,6 m

ZEMNÍ VAL
- VÝŠKA MAX. 1,5 m
- TERASOVITÝ PROFIL
-

SO.07 - ZRUŠENÍ
VODNÍHO
ZDROJE



Z-BOX
Počáteční sliby Zásilkovny, že Z-BOX 

bude osazen počátkem dubna 2021, byly 
naplněny více jak o  čtyři měsíce později. 
Doba covidová zřejmě změnila vnímání 
času. Napřed nebyli lidé, potom jednotky 
a následně SIM karty. Nakonec jsme se do-
čkali a nyní můžu sledovat z okna kancelá-
ře jiskřičky štěstí a radostné výkřiky převážně něžného pohlaví při vyzvedávání zásilek.
Rekonstrukce třídy ZŠ (2021)
K informacím z minulého čísla nutno dodat, že dotaci 

0‚25 mil. jsme od Jihomoravského kraje získali. Vysoutě-
žený zhotovitel Poláček Zbýšov realizaci zahájil v termí-
nu, ale po odkrytí trámů v podlaze bylo zjištěno, že jsou 
prožrány dřevokazným hmyzem a houbami. To, že trá-
my nebyly odkorněny bylo prý v době výstavby školy, 
čili v roce 1893 běžné. Přivolaný statik rozhodl, že trámy 
o rozměrech 250 × 300 × 8200 mm v počtu 10 ks musí-
me vyměnit a vypočítal, že dle nových kritérií musí být 
nosníky stropu učebny 300 × 350 × 8200 mm. Problém 
byl, že na takové nosníky je problém sehnat stromy, ty 
zničil kůrovec i  pilu která by byla schopna je nařezat. 
Termín dodání 3 měsíce, cena astronomická. Takže jsme 
šli cestou ocelových nosníků, ale již v době raketového růstu cen železa a  také jeho 
nedostatku. Dále byl problém zajistit manipulátor, který bude schopen více jak 300 kg 
nosníky usadit na místo. Takové manipulátory jsou pouze dva v republice. Jeden v Brně 
a druhý v Praze. No a ten brněnský zamluvený na víc jak ¼ roku. Abychom ho dostali do 
místnosti pod rekonstruovanou třídou, což byla nedávno zrekonstruovaná tělocvična, 
museli jsme vybourat obvodovou zeď.
Nebudu Vás více napínat. Termín otevření zrekonstruované třídy 1.  září jsme samo-

zřejmě nestihli a vysoutěženou cenu 0‚93 mil. jsme zásadně překročili. Dotace od JmK 
0‚25 mil., náklady obce aktuálně kalkulujeme. Štěstí v neštěstí bylo, že naši velice šikov-
ní zaměstnanci uvedli tělocvičnu do „předdemoličního“ stavu, takže výuka probíhala 
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v  tomto prostoru. Peripetií s  touto akcí bylo spousty, ale řekl bych, že výsledek stojí 
za to. Co je nutné dodat, že i zaměstnanci školy, hlavně paní Dušková a Cimermanová 
vlastní pílí zásadně pomohli ke zdolání spousty překážek. Všem co přiložili ruku k dílu 
patří velký dík.
Podpora naší prodejny potravin (2021)
Vedení Jednoty Moravsky Krumlov požádalo zastupitelstvo naší obce o finanční pod-

poru ztrátové prodejny v naší obci. Jako hlavní příčinu ztrátovosti v roce 2020, uvedli 
nárůst mezd a ceny energií. Vedení obce podalo žádost o poskytnutí dotaci z rozpočtu 
Jihomoravského kraje z dotačního programu Podpora provozu venkovských prodejen 
v Jihomoravském kraji pro rok 2021. Žádost o 60 tis. byla úspěšná a protože podmín-
kou získání dotace je stejnou částkou přispět žadateli, byla následně celková částka na 
podporu naší prodejny Jednoty a to 120 tis. darována žadateli. Ekonomiku naší prodej-
ny po dobu výstavby splaškové kanalizace částečně zachrání dělníci stavby. Co bude 
následovat těžko říci, lze ale předpokládat, že ztrátovou prodejnu Jednota držet nebu-
de. Jediné čím ji můžeme zachránit naši prodejnu, je nakupovat v ní.

Všechny částky v celém zpravodaji jsou zaokrouhleny.                                              Rosťa

CO JE V PLÁNU

Chodník 4RD (2022)
Jedná se o chodníky okolo silnice III/3958 

v  úseku okolo lokality výstavby nových 
RD č. p. 275–278 (Chadimovi, Vyhnalíko-
vi, Formánkovi a  Jochovi). Současně zde 
bude budována i  dešťová kanalizace. 
Jedná se o úsek nad propustkem nad lakovnou pana Reitorala. Délka úseku je 180 m 
a i zde bude rozšířena komunikace o cca 0‚7 m. Veškerá povolení máme. Celkové před-
pokládané náklady jsou 4‚028 mil. Kč, očekávaná dotace 3‚827 mil. Kč a náklady obce 
0‚201 mil. Dotace byla podána, nyní očekáváme Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Po-
kud budeme úspěšní, vynasnažíme se chodník zrealizovat v  termínu a podmínek tří 
v příštím roce realizovaných chodníků. Rozhodně by to byl důstojný příjezd do naší 
obce. V našem „nechodníkově“ mít chodníky po obou stranách, to by bylo něco.
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Chodníky a parkoviště Skalky (2022)
Realizaci tohoto záměru iniciovala nabídka finančního daru od příbramského rodá-

ka. Ten ve snaze prospět rodné 
obci při jejím zvelebování, nabí-
dl jménem své rodiny finanční 
dar 1‚5 mil. na realizaci projek-
tu. Podmínkou byla výstavba do 
konce roku 2021 a  anonymita 
dárce. První podmínku nešlo spl-
nit s „čistým štítem“. I  přes to, že 
vlastníci 31 nemovitostí z  33 ve 
Skalkách, kterých se to nejvíce 
dotýká souhlasilo a  požadova-
lo tuto akci zrealizovat, nenašla 
většinová část zastupitelstva od-
vahu, podstoupit v naší obci do-
sti reálné riziko udání. Následná 
jednání s panem dárcem skonči-
la nadějí, že když se obci podaří 
do konce roku na tento projekt 
zajistit stavební povolení, že by 
se mohl přiklonit k  možnosti, 
že citované finanční prostředky 
poskytne, pokud bude stavba 
dokončena do poloviny příštího 
roku. Prozatím vše nasvědčuje 
tomu, že to zvládneme.
Chodníky Dědina (2022–2023)
Během nadcházející zimy zpracujeme projektovou dokumentaci, včetně povolení na 

chodníky podél hlavní komunikace tak, aby navazovaly na chodník od Jelínků (č. 35) po 
chodník Výhon a Skalky. Souběžně budeme projektovat a zajišťovat patřičná povolení 
na chodník navazující na stávající chodník od OÚ k Bouzkům (č. 152). Ihned jak budeme 
mít veškerá povolení budeme žádat o dotace. Pokud budeme stále tak úspěšní a navíc 
spoluúčast obce bude pouze 5%, mohli bychom v následujících dvou letech stavět.
Rekonstrukce třídy ZŠ (2023–2025)
Na základě zkušeností z rekonstrukce třídy ZŠ, kdy byly zjištěny problémy se statikou 

stropu, je nutné v  následujících letech naplánovat rekonstrukci i  třídy druhé. Že to 
bude velice složitá operace je víc jak jasné.
Rozšíření komunikace za humny (2022–2023)
Z důvodu finanční situace tento záměr přesouváme na příští léta.
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JAK SE ŽILO PŘED 100 LETY – 2. DíL Z roku 1921
23. ledna 1921 byla obecním zastupitelstvem zvolena místní školská rada. Občané zdej-

ší zastoupení jsou v ní 4mi, učitelský sbor 2ma členy. Obecní zastupitelstvo zvolilo tyto 
členy, Jana Bureše čís. 93, Jana Siegla čís. 97, Josefa Fillu čís. 103 a Josefa Fillu čís. 2. Uči-
telský sbor vyslal do místní školní rady Josefa Kršku, řídícího učitele a Adolfu Andělovu, 
ind. učitelku. Tito členové zvolili za předsedu Jana Siegla. Funkční období jest 4 leté.
Tohoto roku sestavena byla též místní osvětová komise. Členy její byli Josef Krška, Jan 

Nevoral čís. 147, Jan Bureš čís. 93, František Vaverka čís. 136 a Jiří Kubík učitel.
Zákonem ze dne 22. července 1919 nařízeno bylo obcím založiti veřejné knihovny spra-

vované knihovní radou. Každá obec povinna jest věnovati k tomuto účelu každoročně 
50 h z jednoho obyvatele. V měsíci listopadu 1921 zvolilo obecní zastupitelstvo za členy 
knihovní rady v Příbrami Josefa Kršku, řídícího učitele, Jana Nevorala, horníka čís. 147. 
Spolky vyslaly do této knihovní rady Fr. Vaverku čís. 136 a Jana Bureše č. 93. Osvětová 
komise pak Jiřího Kubíka uč. Téhož roku před vánocemi zakoupení 36ti svazků knih byla 
obecní knihovna v Příbrami založena. Knihy půjčovány však byly počátkem roku 1922.
Počet obytných budov stoupl na 178. Nový domek postavil si horník Hájek Franti-

šek a to na Brodku. Domek dostal číslo popisné 174. Dokončena byla stavba domků 
čís. 175–178 uvedených v roce minulém. Hájek František obdržel státní záruku na pro-
vedenou stavbu.

Oprava komunikací (2023–2025)
Prozatím je jisté, že hlavní komunikace bude v místech, kde vede splašková kanalizace 

kompletně přebalena novým asfaltovým kobercem. Také spodní ulice ke hřišti bude 
kompletně přebalena. U ostatních komunikací je prozatím plánováno zabalení rýh po 
výkopech splaškové kanalizace.
Úprava okolí pomníku odchodu napoleonských vojsk (2022)
Tento projekt jsme nestihli zrealizovat v roce letošním a přesouváme ho na rok příští
Úprava okolí pomníku II. světové (2021–2022)
Protože okolí tohoto pomníku již dávno 

ztratilo důstojnost, rozhodli jsme se celé 
prostranství zkrášlit. Na tento záměr jsme 
oslovili Ing. Hortovou z Jinošova, která už 
nám několik úspěšných projektů vytvořila.
Parkovací stání v ulici „Ve vilách“ (2022)
To, že parkování není problémem jenom měst, víme všichni. V citované ulici jsme od-

stranili v  úseku od RD č.  187 po RD č.  219 keře, které musely ustoupit realizaci par-
kovacích stání. Počátkem příštího roku vyměníme v úseku od RD č. 187 po RD č. 220 
obrubníky za přejezdové a jako „provizorku“ zatravněnou plochu zpevníme štěrkem. 
Souběžně necháme zpracovat projekt a povolení, abychom mohli žádat o dotaci.

Rosťa



Dne 21. března vzrušeno bylo obyvatelstvo našeho kraje výbuchem uhelných plynu 
na jámě „Kukla“ v Oslavanech jimž padlo za oběť 26 lidských životů. Po obětech zůstalo 
19 vdov, 44 sirotků a  2 pohrobci. Byli to horníci hlavně s  Oslavan a  okolních vesnic. 
Těžká a nebezpečná práce uhlokopů není oceňována. Po delší dobu po této katastrofě 
byla sklíčenost u zdejších horníků velmi patrná.
Pohoda jarní dala krásně růsti polním plodinám a  dala se očekávati bohatá úroda. 

Však v době nejbujnější vegetace t. j. koncem května, po celý červen a červenec nedo-
stavilo se vydatnějšího deště. Zbujnělé plodiny pohřešovaly vláhy, vadly a zakrňovaly. 
K tomu dostavila se nadprůměrná horka a vysušovala potoky, ubírala poslední zbytky 
vláhy. Nastaly smutné žně. Na místo krásné úrody sklizena úroda podprůměrná. Nejví-
ce uškodilo sucho pícninám. Kdo sklidil málo při první seči, nesklidil při druhé ničeho. 
Dobře pro toho kdo měl zásoby z roku minulého. Následkem toho i ceny obilnin klesly. 
Pícnin podražily. Velkým suchem vzniklo z lidské neopatrnosti i několik lesních požárů. 
Sbor dobrovolných hasičů v Příbrami povolán byl k jejich zdolání třikrát.
Dítek narodilo: 28   /   Osob zemřelo: 11   /   Sňatků uzavřeno bylo: 9
V obecním sadě zasazeno bylo školními dítkami opět několik ovocných stromků.

Rosťa
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ZŠ A mŠ V DOBĚ BARVíCíCH  SE LISTŮ

Tak co je nového pod střechou stoleté školní budovy? Září bylo ve znamení usazování 
rozvrhu a organizačního režimu výuky, který byl díky prodloužené rekonstrukci jedné 
třídy atypický. Přes komplikovanější začátek se školní rok rozběhnul, podobně jako ně-
které aktivity a akce.
Ještě v září se uskutečnila beseda s policií ČR, včetně praktických ukázek správného 

pohybu po komunikacích obce. Začala i pravidelná výuka angličtiny s rodilým mluv-
čím, letos rozšířená i o 3 projektové dny v MŠ. Také se zrealizoval sběr papíru, ve kterém 
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Podzimní sezóna 2021/2021 – IV.třída skupina B
Po třech nedokončených nebo vůbec neodehraných sezónách jsme se konečně do-

čkali možnosti opět hrát fotbal a  zatím to vypadá, že i  odehrajeme celou podzimní 
sezónu podzim 2021.
V této sezóně opět nastupujeme ve IV. třídě skupině B, která má celkem 9 účastníků 

a to: Příbram na Moravě, Nová Ves, Chudčice, Budkovice, Střelice B, Veverská Bítýška B, 
Senorady, Veverské Knínice a Oslavany B.
Do sezóny jsme nevstupovali s žádným velkým cílem na umístění. Protože přišlo po-

měrně dost nových hráčů, tak hlavním cílem je, aby se noví hráči s týmem sehráli a vy-
tvořila se dobrá parta s výhledem na úspěšné působení v dalších sezónách.
Novými hráči se stali

Jan Krejčíř (obránce), přestoupil ze Zbraslavi, respektive z Ketkovic
Roman Hans (záložník), přestoupil z Rapotic, předtím působil v Oslavanech.
Adam Boscardin (záložník), přestoupil z Řečkovic, dále také působil v Tuřanech.
Josef Šibor (obránce), přestoupil ze Štěpánova, hrál za Rozsochy, Strážek, Moravec. 
Erik Bílý (záložník), přestoupil z Hluku, působil také v Podolí a Mařaticích.

TJ SOKOL PŘíBRAm

nás opravdu mohutně podpořil pan Chadim, za což mu ještě jednou děkuji. Částku 
získanou za sběr ve výši 2 112 Kč použijeme na výlet do zábavného vědeckého parku 
VIDA v Brně.
V říjnu máme za sebou muzikoterapii s netradičními hudebními nástroji. Dále nás če-

kají dva projektové dny s paní Murysovou ze SVČ Rosice. Žáci budou pod jejím vede-
ním nejen pracovat s hlínou, ale následně keramické výrobky i glazovat a vypalovat. 
Dne 21. 10.  jsme zhlédli hudební pohádku v Rosicích. V součinnosti s obcí proběhla 
16. 10. Drakiáda a 17. 10. Vítání občánků. A 13. 11.  při akci „Stopy v krajině“, kdy si každý 
žák naší školy zasadí svůj ovocný strom.
V celé republice se rozběhl Národní doučovací program, ze kterého čerpá i naše škola 

na doučování 3 žáků, kteří se tak mohou zdokonalit v AJ pod vedením paní učitelky 
Michaely Špačkové.
Pod hlavičkou DDM Zastávka mohou děti letos na škole navštěvovat kroužky gymnas-

tiky, florbalu, lukostřelby a kroužek sportovní.
Pedagogický tým se stabilizoval, tvoří ho na ZŠ i v MŠ srdcaři, kterým na místních dě-

tech opravdu záleží. Takže s listy na stromech se začíná vybarvovat naše i vaše škola.
Radovan Šmíd



A jaké jsou dosavadní výsledky podzimu 2021
1. kolo – Nová Ves: Příbram 5:3 (3:1) Branky: 2x D. Hvězda, R. Běšínský
2. kolo – Příbram: Chudčice 1:1 (1:1) Branka: D. Hvězda
3. kolo – Budkovice: Příbram 2:0 (0:0)
4. kolo – Příbram: Střelice B 0:4 (0:2)
5. kolo – Veverská Bitýška B: Příbram 2:4 (2:1) Branky: 2x E. Bílý, I. Novák, A. Boscardin
6. kolo – Příbram: Senorady 1:4 (0:1) Branka: D. Šebesta
7. kolo – Příbram: Veverské Knínice 0:2 (0:1)
8. kolo – Příbram: Oslavany B 2:6 (1:5) Branky: 2x O. Čalkovský
Jak je vidět, v podzimních zápasech se nám moc nedařilo a bylo vidět, že nejsme stá-

le sehraní. Předvedli jsme hodně špatné výkony především v  zápasech s  Novou Vsí, 
Senorady a Střelicemi. Naopak v zápase ve Veverské Bítýšce jsme hráli fotbal, kterým 
bychom se chtěli prezentovat. Protože nemáme žádné špílmachry, tak nefotbalovost 
musíme nahradit bojovností a nasazením, což ve Veverské Bítýšce bylo a na toto musí-
me navázat. Přes zimu potrénujeme a výsledek se snad na jaře již dostaví.
Pokud by se někdo ze čtenářů chtěl stát členem Sokola a reprezentovat obec ve fot-

bale, rádi ho mezi sebou uvítáme. Určitě všichni potvrdí, že u nás může hrát každý :-D, 
proto se není čeho bát.
Tabulka podzimní části 2021/2021

A co nás ještě do konce roku čeká, pokud nedojde k nějakým omezením?
27. 11. 2021 se zúčastníme tradičního turnaje v malé kopané v Dačicích, kam jez-

díme snad již 10 let a  pak samozřejmě 26.  12.  2021 tradiční Štěpánské posezení 
v Příbramské hospodě od 10 h.

17

KLUB Z V R P S Body

1. Vev. Knínice 8 6 0 2 23:12 18

2. Senorady 8 4 3 1 23:15 15

3. Střelice B 8 4 2 2 18:11 14

4. Oslavany B 8 4 1 3 21:15 13

5. Nová Ves 8 4 0 4 19:22 12

6. Budkovice 8 3 2 3 12:14 11

7. Chudčice 8 2 3 3 17:14 9

8. Vev. Bítýška B 8 2 0 6 8:23 6

9. Příbram 8 1 1 6 11:26 4
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Závěrem bychom chtěli poděkovat všem fanouškům, kteří nás chodí podporovat, 
i když někdy je velmi těžké vydržet se na předváděnou hru dívat, ale věřte, že všichni 
dělají maximum, co můžou a někdy to prostě líp nejde nebo soupeř má takové kvality, 
že na něj jednoduše nemáme. Hlavní je, že máme pořád možnost aspoň na fotbal jít. 
V okolních vesnicích fotbal pomalu zaniká, což si snad nikdo tady nepřeje.
Proto ještě jednou děkujeme za podporu a přejeme krásný zbytek roku, poho-

dové Vánoce a především pevné zdraví v této nelehké době sužované COVIDem.
mužstvo, které reprezentuje Příbram ve IV. třídě
Horní řada zleva: 

Jakub Frecer, Michal Krejčíř, 
Ondřej Patočka, Adam 
Boscardin, Michal Volf, Josef 
Šibor, David Šebesta
Dolní řada zleva: 

Marek Patočka, Lukáš 
Benedikt, Ondřej Čalkovský, 
Zdeněk Křivánek, Roman 
Hans
Chybí (hráči, kteří na 

podzim nastoupili): Jan 
Jelínek, Jindřich Oves, Erik 
Bilý, David Hvězda, Ladislav 
Hvězda, Roman Běšínský, Ivo Novák, Jan Krejčíř, Robin Křivánek, František Král
Nabídka pronájmu společenské místnosti
TJ Sokol Příbram na Moravě nabízí k pronájmu pro různé oslavy a jiné akce společen-

skou místnost na hřišti. Jedná se o  plně zařízenou místnost pro cca 30 sedících lidí, 
vybavená ledničkou, elektrickým ohřívačem, rychlovarnou konvicí, ledničkou, dřezem 
a veškerým nádobím.
V případě zájmu nebo pro více informací volejte na tel.: 733 452 295 (pan Krejčíř)

Jan Vaverka
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Ačkoliv nelehká doba s nemocí Covid−19 pokračuje nadále, jsme jistě všichni rádi, že 
i přes to byl letošní rok od teplejších jarních dnů rozvolněnější. I my hasiči jsme rádi, 
že konečně můžeme vyrazit na spoustu akcí a zapojit se do organizace společenského 
dění v obci.
V letošním roce bylo mladých hasičů v naší obci celkem 2 děti v přípravce‚16 mladších 

žáků a 8 starších žáků. Tito mladí hasiči v letošním roce od jara mohli opět vyběhnout 
na sokolský trávník s  hadicemi, kde následně zdokonalovaly svoji zdatnost v  útoku 
a  štafetě. Tu pak mohly předvést na hasičských závodech Obvodního kola v  Újezdě 
u Rosic, Okresního kola v Březině a Přeboru v Brně. Protože děti nám z přípravky vyrost-
ly do mladších žáků, bylo nutné pořídit z obecních dotací větší dresy, aby děti mohly 
řádně reprezentovat naši obec v hasičském sportu.
Své tělo po covidové pauze protáhly i dospělý členi hasičského sboru. Vytvořily 8člen-

ný tým a  zapojili se do těchto soutěží pro muže. Nevedli si vůbec zle. Z  obvodního 
a okresního kola hasičských závodů si přivezli krásná třetí místa. Z Přeboru MHJ po-
stoupili muži na mistrovství MHJ a ČHJ, kterého se ale bohužel pro nemoc nezúčastnili.
Pro velký úspěch a spokojenost všech dětí z tábora roku 2020, jsme se rozhodli usku-

tečnit druhý ročník letního tábora mladých hasičů. Toho se zúčastnilo celkem 25 dětí, 4 
vedoucí‚2 strojníci a zdravotník. V rekreačním středisku Křižanov děti celý týden zdárně 
plnily úkoly zaměřené na ekologii, která byla hlavním tématem tohoto tábora. Dále se 
zdokonalovaly v požárním útoku, štafetách s překážkami, hrály kolektivní hry, obstály 
ve zkoušce odvahy na večerní stezce i ve spoustě dalších aktivit. Děti si z tábora s sebou 
odvezly kromě hmotných odměn i mnoho zážitků a nadšení. A my věříme, že se v hoj-
ném počtu sejdeme na táboře další rok. Na uskutečnění tábora se finančně podíleli 
rodiče, obec Příbram na Moravě, Moravská hasičská jednota a místní hasičský sbor.
Také jsme letos pomáhali obci při akci pro děti „Pohádkový les“. V polovině letních prázd-

nin jsme uskutečnili letní noc. Počasí nám přálo, a tak v hojném počtu jsme si všichni 
společně mohli zatančit a zaposlouchat se do písní od kapely Svěrák3 a Relax-Rock.
Určitě nikomu neunikla nevídaná přírodní katastrofa, která se prohnala koncem červ-

na hodonínskem. Ani nám hasičům osudy lidí žijících v zasažených oblastech nebyly 
lhostejné, a tak jsme se vydali pomoci.
Dále budeme pomáhat obci při obnově Masarykova sadu. V  letošním roce zde pro-

bíhají terénní úpravy. Následující rok po připravení terénu dojde k samotné výsadbě 
ovocných stromů.
Jednotka požární ochrany letos zasahovala spolu s kolegy ze sousedních obcí při po-

žáru v místním lese (mezi naší obci a Zastávkou u Brna) a při požáru dřeva na soukro-
mém pozemku v naší obci.
Doufejme, že se situace nebude zhoršovat a  naše plány do budoucna budou moci 

být realizovány. Pro mladé hasiče budou opět probíhat tréninky. Kdo by se chtěl za-
pojit do řad mladých hasičů, stačí přijít kterýkoliv čtvrtek do školní cvičebny v časech 

DOBROVOLNí HASIčI
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KULTURA

Dovolujeme si vás pozvat na tradiční akci „Rozsvícení vánočního stromečku“. Letos 
se v poklidném předvánočním čase setkáme 10. prosince v 18:00 hodin u kaple.
Se svým programem zde vystoupí děti Základní a mateřské školy v Příbrami, hudební 

pásmo si připraví skupina pod vedením Andrey Nenkovské.
Zde si také budete moci koupit drobné dárky, či výrobky jen tak pro radost, a to na 

prodejním jarmarku mateřské školy.
Občerstvení zajištěno ve formě klasických nápojů, na zahnání hladu budou nachystá-

ny chleby se slaninou.
I letos se chystá mikuláš navštívit hodná i zlobivá dítka. V neděli 5. 12. v podvečer na-

vštíví právě ta, jejichž rodiče se přihlásí u osobní asistentky Mikuláše a jeho družiny, paní 
mirky Chmelíčkové, a to do 1. 12. To víte, sladkosti rozdělit nezabere tolik času, ale uhlí 
a zelenina jsou v dnešní době drahé komodity a je třeba hledat ty nejvíce vyhovující.
Nachystejte taneční střevíce, vyzkoušejte šaty a oprašte svatební a maturitní obleky. 

Ples bude!!!
15. ledna 2022 se zatočíme v rytmu polky, valčíku, popu a dalších oblíbených taneč-

ních rytmů, které si pro tancechtivé připraví skupina Sedlo. Při tanci jistě vyschne v krku 

16:15–17:10 přípravka a 17:15–18:30 mladší a starší žáci. Zde dostanete další informace 
a přihlášku od našich vedoucích kolektivu mladých hasičů Elišky Mecerodové, Venduly 
Rypkové, Anny Mecerodové, Ondřeje Čalkovského a Jiřího Kněžíčka.
Přejeme všem hodně sil v téhle nelehké době a na brzkou shledanou na některé 

ze společenských akcí naší obce.
Příbramští hasiči
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PŘíKOP - PŘíBRAmSKÝ KOmUNITNí SPOLEK

PŘíKOP ožívá!
Milí přátelé, vážení spoluobčané, letošní a  loňský rok nám prostřednictvím celosvě-

tové epidemie a  následných lockdownů ukázal, jak důležité v  životě člověka i  celé 
obce je potkávat se, společně žít a sdílet. Nebo tedy obráceně – nemít tuto možnost. 
A protože doufáme, že situace už bude jen a jen lepší, zrodila se nám v hlavě myšlenka 
na jakési společné místo, které by do budoucna sloužilo nám všem k rozvíjení pospo-
litosti a společenského života v obci. Nazvali jsme jej jednoduše PŘÍKOP – Příbramský 
komunitní prostor.
A co by se v takovém PŘíKOPU mohlo dít?

Je toho mnoho, od pravidelných setkávání rodičů s dětmi, cestovatelských přednášek, 
promítání fotek pro pamětníky, tvořivých dílen až třeba po hudební večery pro všechny, 
kdo si rádi zahrají či zazpívají ve větším kolektivu. Zatím jsme úplně na začátku, ve fázi 
ideí ale věříme, že se jistě mezi vámi najdou nadšenci, kteří by se rádi podobných akcí 
účastnili, nebo se dokonce stali i patronem některé z nich… Po úvodní domluvě s pa-
nem starostou se zdá, že vhodné prostory s dostatečnou kapacitou a zázemím by se na 
to našly a nějaké finanční prostředky do začátku snad také. Vzhledem ke zjednodušení 
organizace by bylo jistě dobré, aby byly akce pravidelného charakteru, ať už týdenního, 
či měsíčního.
A teď k praktické stránce: pro snadnější komunikaci a přijímání všemožných podnětů 

z vaší strany ohledně toho, o co byste v PŘÍKOPU měli zájem, jsme se rozhodli založit 
na facebooku stránku, do které mohou všichni uživatelé od této chvíle začít přispívat 
svými nápady, myšlenkami, zkušenostmi nebo rovnou věcnými dary. Kdo facebook 
nepoužívá, může se ozvat e-mailem. A kdo technologiím nevládne vůbec, nechť nás 
prostě a  jednoduše osloví v  hospodě. Níže naleznete krátký dotazník, který můžete 
v případě zájmu vyplnit a předat nám osobně, či vhodit do schránky na obecním úřadě. 
Stejný je k dispozici i virtuálně, na facebookové skupině. Všem předem moc děkujeme 
za vynaložený čas!
Závěrem se na vás rovnou obracíme s prosbou týkající se prvního pokusného projek-

tu. Tím bude mamacentrum pro rodiče zejména malých dětí, které ještě nemají mož-
nost chodit do školky, ale rády by si už našly kamarády (nebo to alespoň umožnily 
svým mámám a tátům). Sháníme šikovné lidi, kteří se orientují v truhlářském řemesle 
a pomohli by něco vyrobit či smontovat. Dále poptáváme nepotřebné hračky. Věříme, 
že mnozí z vás jich doma mají spoustu, nikdo si s nimi už nehraje, ale je vám líto je 
vyhodit. Takto by ještě posloužily dobré věci. Své nabídky můžete odesílat na níže uve-

a vyhládne, ale my myslíme na vše. Čeká vás bohaté občerstvení a bude i tombola.
Dne 20. 3. 2022 se necháme v obecním sále unášet na vlně fantazie na dětském kar-

nevalu, který bude jistě plný pohádkových postaviček, zvířátek a  jiných dokonalých 
masek. I zde bude pro všechny k dispozici drobné občerstvení.
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dené kontakty. Velmi prosíme, ať jsou to hračky pouze úplné, nepoškozené a zejména 
takové, které snesou mnohonásobné, třeba i tvrdší, zacházení. Přece jen budou sloužit 
nejmenším dětem. No a nakonec ale vlastně nejdůležitěji. Hledáme VÁS: mámy, táty 
a děti, kteří nám pomohou vytvořit komunitu. Potkávat se, sdílet zážitky a společně si 
zpříjemňovat čas na rodičovské.
Přejeme si, aby byl do budoucna PŘÍKOP místem pro lidi různých věkových i zájmo-

vých skupin. Zkrátka pro všechny! Abyste se sem rádi a pravidelně vraceli a pomáhali ho 
spoluvytvářet, tak, jak to bývalo na vesnicích v minulosti zvykem. Prostě… ať to tu žije!

Kontakt na facebooku: PŘÍKOP – Příbramský komunitní prostor
E-mail: prikoppribram@gmail.com

Za tým PŘÍKOP Mája Kněžíček Ryšková

-----    -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotazník:

(prosím, vyplňte/označte, vystřihněte a odevzdejte na OÚ nebo do našich rukou)

O jakou z následujících aktivit byste v PŘíKOPU měli zájem?
1.) Mateřské centrum pro rodiče a děti

2.) Cestovatelské přednášky
3.) Vzdělávací přednášky

4.) Tvořivé dílny
5.) Hudební večery (zpěv a hra na nástroje)

6.) Herní večery s deskovými hrami
7.) Sdílení výpěstků, pokojovek a semínek
8.) Komunitní bazar – nakup, prodej, daruj

9.) Večery pro pamětníky aneb Z historie obce
10.) Cizojazyčné večery

11.) Promítání filmů a dokumentů
12.) Jiné – prosím, uveďte jaké

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Jaký počet osob vyplňoval dotazník?

Do jaké věkové kategorie spadáte? 
(v případě většího počtu dotazovaných, prosím, označte všechny)

Předškolní děti / Školáci 6–15 let / Mládež 15–25 let

Dospělí 26–65 let / Senioři 66 a výše
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PŘíRODA V OKOLí PŘíBRAmI – PTÁCI

Přestože se příroda a hlavně lesy okolo Příbrami hlavně díky kůrovcové kalamitě za 
posledních pár značně změnily i  nadále jsou domovem celkem rozmanitého množ-
ství ptactva. Tento článek nemá za úkol vypočítávat všechny zde žijící druhy, ale pouze 
upozornit na některé zajímavosti či změny, které se v našem okolí odehrály.
Mezi největší ptáky, které se vyskytují 

v  okolí Příbrami patří naše největší sova 
výr velký. Jeho houkání je slyšet přede-
vším z  Mariánském údolí, kde také hníz-
dí. Vcelku běžně lze slyšet volání puštíka 
obecného. V  blízkosti Mariantálu také 
hnízdí tajuplný čáp černý.
Z dravců je běžně k vidění káně lesní, ob-

čas i káně včelojed. Nad poli je vidět tře-
potající se poštolku obecnou a v zahrada-
mi občas prolétne lovící krahujec obecný. 
Bystrý návštěvník lesa na jaře zaslechne 
i volání jestřába. Na rybník a tůňky v oko-
lí Příbrami zalétá na lov drobných rybek 
volavka popelavá. Ještě před cca 50 lety 
vzácný krkavec velký je vcelku běžný, naposledy hnízdil v lokalitě Zelená hora.
Dříve hojný a běžný bažant je k zahlédnutí již jen výjimečně, zřejmě se jedná o jedin-

ce, kteří uniknou z bažantnice v Zakřanech. Koroptví čiřikání utichlo, tento v minulosti 
běžný pták vymizel úplně. Také kachna březňačka se vyskytuje v nižších počtech než 
dříve. To samé platí i křepelce.
Z drobnějších ptáků bývá vcelku pravidelně pozorován v lesích okolo Příbrami dudek 

chocholatý, který v Červeném seznamu spadá do kategorie EN – ohrožený druh. Častěji 
než dříve se vyskytuje i žluva hajní. V zimě se na zbylých jablcích, které zůstaly neočesá-
ny objevují hejna kvíčal. Ze zpěvných ptáků naprosto vymizel dříve běžný chocholouš 
obecný.
A jelikož se blíží zima, nezaškodí si připomenout zásady správného přikrmování ptáků. 

Nejčastější dobou, kdy je dobré začít s přikrmováním je podzim. Ideálně začátek listo-
padu. Do krmítek dáváme jen vhodnou potravu. Mezi tu rozhodně nepatří zbytky z ku-
chyně, čerstvé nebo příliš tvrdé pečivo. V žádném případě nelze ptákům dávat zkažené, 
zapařené nebo plesnivé zbytky potravy.
Co tedy do krmítka patří? Nejvhodnějším krmivem pro všechny drobné ptáky jsou 

olejnatá semínka, např. slunečnice, maková nebo lněná semínka. Vítaným zdrojem 
energie je strouhanka z nesoleného pečiva, ovoce, jádra ořechů, šípky, jeřabiny. Kdo si 
chce ušetřit práci s přípravou krmiva, ve specializovaných prodejnách může zakoupit 
speciální směs určenou pro přikrmování v krmítkách. Zakoupit se dají i  lojové koule 
s různými semínky.                                                                                                           Petr Doležel

mláďata Čápa Černého
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VíTÁNí OBčÁNKŮ

Jsem rád, že jsem mohl 17. 10. 2021 přivítat 14 nových občánků naší vesnice.
Pro naši obec je to vždy výjimečná událost a velmi příjemný obřad, který by si se svými 

nově narozenými potomky měli prožít všichni rodiče.
Rosťa
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SPOLEčENSKÁ RUBRIKA

Svého významného životního jubilea se dožívají

BŘEZEN-PROSINEC 2021
Kalina Karel
Kratochvil Josef
Dědičová Jitka
Nevřivá Jarmila
Kučerovská Dana
Pokorný Jan
Patočková Milena
Horák František
Bouzková Iva
Doležel Miloň

Oves Jindřich
Chatrný Dalibor
Hvězda Ladislav ml.
Blažek Ladislav st.
Grůza Jan
Kovárník František
Chmelíček Lubomír
Svobodová Ludmila
Pernica Michal
Fousek František

Počet obyvatel k 31. 10. 2021: 654 osob
Odstěhováno: 16 osob
Přistěhováno: 4 osob

Narozeno: 5 dětí
Zemřelo: 5 osob

Navždy nás opustili:

V ROCE 2021
Jandová Marie 
Simonides Ladislav 
Chmelíček Antonín
Hvězda Miroslav
Chatrný Jan

Blahopřejeme.

Čest jejich památce.

Vzpomínka na Aloise mazoura
Dne 8.  června by se dožil sta let náš tatínek 

pan Alois Mazour. Byl vedoucím prodejny Jednota 
v Příbrami, místním dobrovolným hasičem a aktivně 
se podílel na kulturním životě v obci.
S láskou vzpomínají dcery Hana a Věra s rodinami
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Když přichází podzim
Když pozvolna k podzimu rok už se blíží.

Když říjnu září moc nad rokem předá.
Když listy snáší se k zemi svou tíží.
Když tíseň na duši s listovím sedá.

Přichází chladna a tajemné mlhy.
Přichází večer dřív, později svítá.
Přichází chvíle, kdy odletí vlhy.

Přichází podzim, les šumem jej vítá.

Podzim zas obnaží větvičky stromoví.
Podzim si navlékne barevný šat.

Podzim své poslední přání až vysloví.
Podzim pak popraví zima, co kat.

Jiří Kněžíček, ze sbírky Krajinné nálady
(http://kn.knezicek.cz)

BÁSEň






