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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané, vítejte při čtení dalšího vydání našeho zpravodaje. 
Tématem je instituce, která je pro naši obec klíčovou, tj. Základní škola a mateřská 

škola.
Velice rád se s vámi podělím o výsledek zprávy České školní inspekce. Dvě dámy a je-

den pan inspektor tři dny prováděli inspekční činnost v naší škole. Ve svých zjištěních 
nešetřili superlativy na značně vysokou úroveň vzdělávání. Všichni zaměstnanci jsou 
perfektně sehraným týmem, každý plní své kompetence na jedničku s  hvězdičkou 
a přátelská atmosféra na vás dýchá na každém kroku. Na dotaz, zda by inspektoři rádi 
učili na naší škole, nebo zda by na naši školu dali své dítě, bez váhání odpověděli, že 
„rozhodně ano“.
Jsem velmi hrdý na úroveň naší školy a jsem rád, že předčila veškerá očekávání. Po-

ctivá práce našich kantorů rozvíjí v našich dětech pravé hodnoty života a vychovává 
z nich vzdělané jedince.
Vážení občané, přeji vám všem příjemné počtení, které vás nenechá na pochybách, že 

v Příbrami to žije a rozvíjí se správným směrem. Velice rád bych poděkoval všem, kteří 
se na tom aktivně podílí.

Prožijte krásné jaro a nezapomenutelné léto ve zdraví a pohodě v kruhu nejbližších.
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TémA číSLA - NAŠE ŠKOLA

Škola má nové dílny
Ale pěkně postupně, jak se škola probouzela po zimních prázdninách. V lednu proběh-

ly dvě kulturní akce. Tónohraní pro ZŠ a Zimní pohádka pro MŠ.
Ještě víc si však žáci užili akce Spaní ve škole, na kterou sehraná dvojice žákyň Kristýn-

ka Kozáková s Nelou Nenkovskou nachystala několik her.
V únoru děti v MŠ viděly Pohádku s Moi a ZŠ si nachystala masopustní rej masek. 

Na něm se ve spolupráci s některými rodiči tančilo, hrálo, zpívalo ze speciálních ma-
sopustních zpěvníků. Pod dohledem paní učitelky Dvořákové a jejího týmu se smažily 
masopustní koblížky. Na konci února se podařilo zřizovateli školy dokončit poslední 
úpravy staré přístavby na dvoře školy a vznikly nové dílny pro pracovní výchovu. Jsou 
zde pracovní stoly zakoupené obcí, vybavené nářadím od MAS (místní akční skupina) 
a my se můžeme s dětmi pustit do práce.
V březnu do školy přijelo 3D kino, žonglér a pokračoval projekt 3. blok setkání s hlínou. 

A v samotném závěru měsíce se potkaly dvě události, a to sobotní cyklistický výlet 
a tři dny trvající návštěva čŠI (česká školní inspekce). Trasu výletu skvěle vybral a na-
plánoval pan Rotter. Jediný jel na koloběžce, ostatních 20 dětí a 12 dospělých použilo 
kola. Počasí bylo nádherné a trasa prověřila nejen výkonnost jednotlivců, ale zejména 
kvalitu „vozového parku“.
Podrobné výstupy práce čŠI budou zpracovány ve lhůtě 30 dnů, ale ústní zhodno-

cení již bylo vysloveno za osobní přítomnosti pana starosty. Výchovně vzdělávací práce 
byla hodnocena jako nadprůměrná v ZŠ i v MŠ. Vysoce bylo hodnoceno i klima školy. 
Velmi zaujaly i nové dílny. čŠI byla opravdu věcná, konstruktivní a pozitivní.
A co nás čeká v nejbližší době? V sobotu 9. 4. uklidíme česko nebo alespoň co zvlád-

neme. A v úterý 12. 4. proběhne zápis dětí do prvních tříd.
Za kolektiv naší školy přeji všem vlídné jaro.                                                      Radovan Šmíd
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CO SE UDÁLO

Chodník 3RD (2022)
Zhotovitel na přelomu února a března zahájil přípravné práce. Je položena dešťová 

kanalizace, osazeny obrubníky a během následujících třech týdnů, pokud to počasí do-
volí, bude tato etapa chodníku dokončena. Následovat bude kolaudační řízení a další 
legislativní kroky.
Chodníky na Brodku I. a III. etapa (2022)
Tato stavba byla zahájena ve stejném termínu jako stavba výše uvedená. Provádí se 

monolitická opěrná zeď u autobusového zálivu, následovat bude dešťová kanalizace 
před opěrnou zdí, osazení obrubníků, pokládka zámkové dlažby, instalace oplocení na 
opěrnou zeď, zastřešení autobusové zastávky, osvětlení přechodu a autobusových za-
stávek. Finální podobu předpokládáme počátkem června.

Chodník Nad školou II. etapa (2022)
Zde předpokládáme zahájení prací v měsíci červnu a ukončení hotového díla do konce 

července.
Velice se omlouváme za komplikace vzniklé vlastníkům přilehlých pozemků, při reali-

zaci těchto chodníků i omezením dopravy. Zhotovitelem všech tří chodníků je společ-
nost Hort Rapotice. Stavbyvedoucím je pan Žalud tel.: 606 123 300, stavebním dozorem 
p. Matoušek tel.: 776 846 313. Na vedení obce nebo jmenované pány se ve věci výstav-
by chodníků můžete s důvěrou obrátit. Od výstavby chodníků obec očekává zvýšení 
bezpečnosti silničního provozu, bezpečnosti chodců a vznik důstojných vstupů do naší 
malebné obce.
Výstavba budovy technického zázemí (2022)
Na Budově technického zázemí probíhají dokončovací práce, realizujeme fasádu. Do 

konce volebního období by mělo být vše hotové.
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Dopravní zásahový automobil DA L1Z (2022)
Dopravní devítimístný zásahový automobil Peugeot Boxer, byl prodávajícím dodán 

17. 2. 2022. Jedná se tak o „poprvé“, kdy naše Jednotka sboru dobrovolných hasičů ob-
drží nový zásahový vůz. Stane se tak po zařazení tohoto vozidla do Seznamu vozidel 
složek IZS. Aktuálně je tento proces komplikován přetížeností Hasičského záchranné-
ho sboru kvůli okolnostem války na Ukrajině a s ní spojenou utečeneckou krizí. S vel-
kou pokorou si dovolím poděkovat Ministerstvu vnitra – generálnímu ředitelství HZS 
ČR za poskytnutou dotaci 450tis. a dále pak Krajskému úřadu Jihomoravského kraje 
(dále KrÚ JmK) za poskytnutou dotaci 300 tis. Kupní cena vozidla byla 1 mil. Kč, náklady 
obce činí 250 tis.
Dílničky ZŠ (2022)
Na přelomu zimy a jara obecní zaměstnanci připravili a škola začala vybavovat „dome-

ček“ za budovou školy. Vzniknou zde dílničky pro žáky ZŠ i MŠ, kde budou moci naše 
děti rozvíjet svoji manuální zručnost.

Rekonstrukce naší prodejny potravin (2022)
Vedení Jednoty Moravsky Krumlov zařadilo naši prodejnu do plánu rekonstrukcí a bě-

hem neuvěřitelných 5ti pracovních dní, od 16. 3. do 22. 3. 2022 to dokázalo zrealizovat. 
Jednak velice líbivě a rozhodně i účelně a funkčně. I naše paní prodavačky tato změna 
pozitivně ovlivnila, takže pevně věřím, že vše bude probíhat k maximální spokojenos-
ti zákazníků. Prodejna otevřená v  roce 1974 byla rekonstruována pouze jednou a to 
v roce 2006.



I v letošním roce vedení Jednoty MK požádalo zastupitelstvo obce o finanční podporu. 
Ztrátu v roce 2021, která činila 140 tis. Kč, odůvodnilo zvýšením cen energií a rostou-
cími mzdami. Naše obec podala žádost o dotaci na 50 tis. Kč u KrÚ JmK, pokud dotaci 
získáme, přidáme 50 tis. ze svého. Potom budeme ztrátu prodejny krýt „rukou společ-
nou“ v poměru KrÚ JmK 50 tis., obec 50 tis. a Jednota MK 40 tis.

Úprava okolí pomníku II. světové (2021)
V srpnu nechala obec odstranit staré keře a v listopadu zrealizovala společnost ROSA 

Jinošov zahradnické úpravy v okolí pomníku. S výsledkem jsme maximálně spokojeni.
Sázím stromky pro potomky – obnova masarykova sadu
V neděli 20. 3. 2022 naši hasiči a děti vysadili 26 stromků. 10 třešní, 9 slivoní, 3 hrušně, 

2 jabloně a 2 ryngle. Zase kousek zkulturněného a účelně využitého prostoru. Následo-
vat bude realizace pomníku a osazení lavičkami.

Parkovací stání v ulici „Ve vilách“ (2022)
Protože mezi uzávěrkou a distribucí zpravodaje uběhne minimálně týden a tento zá-

měr se má realizovat hned na začátku dubna, nevěděl jsem, zda tento záměr zařadit 
do rubriky „Co nás čeká“ nebo do „Co se událo“. Jedná se o funkční verzi s přejezdnými 
obrubníky a štěrkem. Variantu „top“ se zámkovou dlažbou z důvodu nestabilní finanční 
situace prozatím odkládáme.                                                                                                        Rosťa
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CO JE V PLÁNU

Protože na podzim letošního roku proběhnou komunální volby, musíme dokončit 
zahájené projekty. Navíc by bylo neúčelné připravovat projekty, které by následující 
zastupitelstvo nepodpořilo.
Zpevněné plochy v areálu budovy technického zázemí (2022)
Podali jsme žádost o  dotaci u  Krajského úřadu Jihomoravského kraje, kdy žádáme 

o dotaci na 250 tis. Předpokládané náklady 930 tis. Pokud budeme při získání dotace 
úspěšní a plochy v letošním roce zrealizujeme, rádi bychom na konci srpna zorganizo-
vali setkání seniorů v těchto prostorách.

Trampolína náves (2022)
Trampolína na návsi je jednoznačně nejoblíbenější a  nejpoužívanější herní prvek na 

dětském hřišti, který vykouzlí úsměv ve tvářích spousty dětí. Někteří na ní zvládají doslo-
va artistické kousky. Jenže někteří artisté si jí neváží, plátno zapalují, jezdí na něm a trhají 
ho koly a koloběžkami atp. I přes několikeré upozornění, že pokud trampolínu zdevastu-
jí, že ji odstraníme nedbají. Maximální nosnost jsou 3 děti, ale díky častému přetěžování 
musíme řešit i destrukci zavěšení. Instalace trampolíny stála 50 tis. Oprava, kterou pro-
vedeme na přelomu tohoto týdne bude stát téměř 27 tis. (plátno 6‚6 tis., ochranný límec 
12 tis., 15 pružin 1‚5 tis., doprava ze Slovinska 3‚6 tis. + práce a další materiál). Prosím 
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všechny rodiče, aby se pokusili dětem vysvětlit, že pokud chtějí, aby u nás trampolína 
stále byla, musí se k ní náležitě chovat. Určitě i přespolní děti je nutné ukáznit.
Požární nádrž (2022)
čištění nádrže provedou naši hasiči v sobotu 30. dubna dopoledne. Kdyby někdo 

chtěl přidat ruku k dílu, bude vítán. Tradice hovoří, že po excelentním vyčištění od ha-
sičů a s precizní údržbou obecními zaměstnanci je celou sezónu voda křišťálová. Co 
se koupání týče i voda v rybníku Kuchyňka je nadstandardně průzračná. Zbývá všem 
popřát nezapomenutelnou koupací sezónu.
Chodník 4RD (2022) - nad cihelnou od RD 278 po RD 275
Na Ministerstvu pro místní rozvoj byla žádost o dotaci přijata, zkontrolována a čeká na 

rozhodnutí. Pevně věříme, že dotaci získáme v nejbližší době, abychom mohli chod-
ník zrealizovat před celoplošným zapravením hlavní silnice. Pokud se tak stane, bude 
hlavní silnice rozšířena o 1‚5 metru. Na jednu stranu bude přehlednější a bezpečnější, 
ale některé řidiče to bude svádět k rychlé jízdě. Adekvátně tomu, budeme muset řešit 
patřičná opatření.
Úprava okolí pomníku odchodu napoleonských vojsk (2022)
Pevně věřím, že tento rok už tento záměr „konečně“ uskutečníme.

Rybník Lože (2022)
Pro podání žádosti na povolení stavby je nutné zpracovat poslední dokument a to bio-

logický průzkum. Ten by měl být v nejbližších dnech hotov. Pokud se nám následně po-
daří získat veškerá povolení na tuto stavbu, podáme žádost o dotaci a pokud budeme 
úspěšní, věřím, že koncem letošního roku zahájíme stavbu.
Chodníky Dědina (2023-2024)
Pracovní verze těchto chodníků již existuje. Jedná se o chodníky podél hlavní komuni-

kace od Jelínků (č. 35) po chodník Výhon. Aktuálně je tento projekt pozastaven. Jedním 
důvodů je, že ho nelze zrealizovat do konce tohoto volebního období, dále je nejistá 
situace ohledně daňových příjmů obce a jak jsem již uvedl, je nutné „dotáhnout“ roz-
pracované projekty.
Rekonstrukce třídy ZŠ (2023-2025)
Tento záměr bude muset řešit následující zastupitelstvo. Bude se jednat o komplikova-

ný proces na který se bude nutné důkladně připravit.
Rozšíření komunikace za humny (2023 - 2025)
Tento projekt je přesunut na další volební období. Do doby, než budou obydleny 

domy, které se začnou stavět v nejbližší době, bude nutné tuto problematiku vyřešit.
Oprava komunikací (2022)
Na veškerých místních komunikacích budou zapraveny rýhy po výkopech. Rýhy bu-

dou zaasfaltovány a měl by vzniknout rovný a celistvý povrch. Pouze hlavní komuni-
kace bude v místech, kde vede stoka splaškové kanalizace celoplošně zapravena. Po-
drobnější informace naleznete v následujících článcích.
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Stavba kanalizace a čistírny odpadních vod se blíží do finále, přesněji řečeno do fáze, 
kdy se budou moci jednotlivé nemovitosti připojovat na kanalizaci. V této zprávě by-
chom rádi jako investor stavby, tedy Svazek vodovodů a  kanalizací Ivančice, Provoz 
Rosicko (Svazek), shrnuli průběh od započetí projektu do jeho dokončení a podali vám 
informace, co nás čeká v následujících měsících.
Předně ale musíme poděkovat vám, občanům Příbrami, a „vyseknout“ velkou po-

klonu za vstřícný a tolerantní přístup ke stavbě. Přes veškerou snahu dělat věci šetrně 
a ohleduplně, je stavba kanalizace tou nejnáročnější stavbou, která může obec potkat. 
Už to s námi zvládáte rok a věříme, že do podzimu ještě vydržíte. Děkujeme.
Dovolíme si shrnout průběh financování. Ještě neznáme konečná čísla, ale už by nás 

nemělo nic zásadně překvapit, a to hlavně z toho důvodu, že je 95 % kanalizace uloženo 
v zemi a  jsou dokončeny všechny stavební objekty na čistírně odpadních vod (ČOV). 
Chybí nám už pouze kanalizace a výtlak odpadních vod z čerpací stanice (ČS OV) u kos-
tela k obecnímu úřadu v hlavní silnici a dále provozní, tedy technologické soubory na 
ČOV a  na zmiňované ČS OV.  Samozřejmě chybí i  opravy silnic, chodníků a  veřejných 
ploch, které budou závěrem celé stavby. Přejděme tedy k samotnému financování – tuto 
část bych rozdělil na dva díly. První částí je díl, který platí celý Svazek bez spolupodílení 
se obce. Jedná se o náklady na všechny projekty (tedy dokumentaci pro územní řízení, 
pro stavební povolení a zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele), zajištění vyřízení 
dotací, zajištění výkonu technického dozoru a dozoru bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, zajištění autorského dozoru a koordinace celého projektu. Za všechny tyto činnos-
ti Svazek uhradil (nebo ještě uhradí) celkem 6‚007 mil Kč. Tato částka není zahrnuta do 
spolufinancování stavby obcí. Na základě smlouvy o spolufinancování se obec podílí na 
vlastních zdrojích stavební části nad rámec získaných dotací a také případných neuzna-
telných nákladů či víceprací. Ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby předložilo nejvý-
hodnější nabídku sdružení firem OHL ŽS a VHS Břeclav s cenou 107‚30 mil. Kč. Svazku se 
podařilo zajistit dotace z národního programu Státního fondu životního prostředí ČR to 
ve výši 71‚25 mil. Kč a dále dotaci z Jihomoravského kraje ve výši 10 mil. Kč. K dofinan-
cování zbývající částky vlastních zdrojů Svazek nabídl obci možnost čerpání úvěru, který 
má zajištěn za velice výhodných podmínek u České spořitelny na všechny velké projek-
ty Svazku. V současné době už víme, kde jsme byli schopni finanční prostředky ušet-
řit (např. na záměně technologie provádění veřejných částí kanalizačních přípojek), ale 
také známe vícepráce, které se ani naší stavbě nevyhnuly. Konkrétně se jedná o tvrdosti 
podloží (skála) na některých stokách. U financování stavby je třeba ještě zmínit velice 
vstřícný krok Svazku týkající se financování prodloužení veřejných částí přípojek až na 
hranice jednotlivých nemovitostí. Tyto práce jsme neměli povinnost realizovat a občané 
si je měli sami hradit v úseku mezi komunikací a svým pozemkem. Na základě dohody 
obce a Svazku tyto práce nad rámec dotovaného projektu objednal a zhotoviteli uhradí 
Svazek (opět bez spoluúčasti obce) – jedná se o částku 2‚50 mil Kč. Při stavbě se řešily 
i komplikace při kolizích se stávajícími sítěmi, které přinesly další vícepráce v podobě 

SVaK IVANčICE
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přeložek v hodnotách řádově statisíců Kč. Konečná výše realizační ceny bude předmě-
tem jednávání a  následného schválení předsednictvem Provozu Rosicko Svazku. Tou 
nejzásadnější změnou bude provedení finální celoplošné opravy průtahu obcí na místo 
opravy jen jednoho jízdního pruhu. Tolik v kostce k průběhu a financování stavby.
Přejděme k tomu, co Vás bude nejvíce zajímat: kdy se budete moci připojovat na 

kanalizaci a kdy začnete platit stočné?
Stavba má být uvedena do zkušebního provozu nejpozději do konce měsíce října to-

hoto roku. Ale to by znamenalo, že veškeré práce na přepojování by spadaly do zim-
ního období konce roku. Vzhledem k  rychlosti realizace stavby se nám však podaří 
zkrátit dobu výstavby o 4 měsíce a připojování nemovitostí tedy bude možné zahájit 
od 1.  7.  2022. Při přepojení nemovitosti bude probíhat fyzická prohlídka přípojky 
pracovníky provozní společnosti VAS, a. s. divize Brno – venkov. Upozorňujeme na 
skutečnost, že do přípojky nesmí odtékat žádné dešťové vody. Do kanalizace mohou 
být zapojeny pouze vody splaškové, tedy toalety, vany, umyvadla, myčky, pračky a po-
dobně. Splaškové vody nesmí být přečerpávány ze starých jímek a jejich případných 
přepadů. Vzhledem k  tomu, že stavba, její povolení a financování podléhá dodržení 
všech podmínek a plnění limitů, rozhodl Svazek po dohodě s provozovatelem, že po 
dobu probíhajícího zkušebního provozu ČOV nebude domácnostem stočné účtovat. 
Stočné začne být účtování po vydání kolaudačního souhlasu na celou dokončenou 
stavbu (dle předpokladu od jara 2023). Nemovitostem připojeným po dobu zkušební-
ho provozu bude v případě kontroly likvidace splaškových vod ze strany odboru život-
ního prostředí vydáno potvrzení o likvidaci splaškových vod na ČOV.
Závěrem si dovolím nastínit hrubý harmonogram prací od dubna 2022:

1. Realizace technologie na ČOV a ČS OV ………………………… duben, květen
2. Dokončení kanalizace a veřejných částí přípojek …………… duben, květen
3. Zaškolení obsluhy a provozní zkoušky ČOV a ČS OV ……… červen
4. Zahájení připojování na kanalizaci ………………………………… červenec
5. Opravy místních komunikací a krajské silnice ……………… duben až září
6. Uvedení stavby do zkušebního provozu ………………………… září
7. Kompletní dokončení stavebních prací ………………………… říjen
8. Vyhodnocení zkušebního provozu a kolaudace stavby …… jaro 2023
Ještě jednou děkujeme za Váš vstřícný přístup a spolupráci. O detailech následujících 

kroků a upřesnění harmonogramu dokončení stavby budete včas informování.
Úplným závěrem bychom rádi poděkovali i panu starostovi Trtilkovi za koordinaci pro-

jekčních i realizačních prací. Mnohdy se některé věci zdají jako samozřejmé, ale vězte, 
že v  případě této stavby obec zajistila kroky, které nejsou zcela běžné a  které ušet-
řily občanům nemalé finanční prostředky (například ve vyjednání realizace a úhrady 
prodloužení přípojek nestandardně až k nemovitostem). I zadání zpracování projektů 
jednotlivých domovních přípojek a příspěvek obce finančně i administrativně ušetřil 
většině z vás starosti, čas a finance.

Petr Koch, vedoucí technik SVaK Ivančice, Provoz Rosicko
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SPLAŠKOVÁ KANALIZACE čOV

Výstavba splaškové kanalizace je pro obec i  občana nejnáročnější, nejkomplikova-
nější a nejvíce omezující stavbou. Dovolím si proto, některé klíčové informace uvede-
né v předcházejícím článku od SVaKu zopakovat, popřípadě „rozebrat“. V současnosti 
máme položeno 93 % kanalizačních stok a 95 % kanalizačních přípojek ve veřejných 
částech. Veškeré stoky budou hotové do konce dubna a veřejné části přípojek do kon-
ce května. Již nyní si můžete svépomocí nebo dodavatelsky nechat provézt kanalizační 
přípojku v soukromých částech. Nemůžete ale do splaškové kanalizace pouštět žádné 
odpadní vody. Přesněji řečeno, nesmíte do kanalizační stoky pouštět nic. To bude mož-
né až od 1. 7. 2022. Do té doby si můžete vše nachystat a po tomto termínu provézt 
přepojení.
Proces přepojení zformulovaný budoucím provozovatelem kanalizace, společnosti 

VaS Brno, přikládám níže.

VaS Brno – provozovna Rosice
Po přepojení odpadních vod z Vaší nemovitosti na splaškovou kanalizaci, ještě před 

záhozem potrubí, kontaktujte pracovníky provozu VaS Rosice a dohodněte se na ter-
mínu kontroly napojení. Kontakt na pracovníky VaS, a. s., provozu Rosice:
p. Procházka – tel.: 606 769 436, e-mail: prochazka@vasbv.cz
p. Hubinský – tel.: 725 167 589, e-mail: hubinsky@vasbv.cz
Pracovníci provozu VaS Rosice zkontrolují správnost technického provedení napo-

jení a dodržení podmínek pro napojení:
- napojeny mohou být pouze splaškové vody z WC, koupelen, kuchyní a prádelen, pří-
mo, bez předčištění (musí být vyřazen septik, jímka)
- do přípojky splaškové kanalizace nesmí být zaústěny dešťové vody, vody drenážní, 
vody z chlévů a hnojišť

Současně se zpravodajem obdržíte i průvodní dopis od VaS Brno a Podklad pro 
rozšíření Smlouvy.

„Koho můžu oslovit, aby mě provedl kanalizační přípojku na mém pozemku?“
Pro Ty, kteří si budou chtít nechat přípojku zhotovit dodavatelsky, uvádíme prověřené 

zhotovitele:
Hort Rapotice – p. Žalud tel.: 606 123 300, p. Hort tel.: 602 710 391
Soresina Třebíč – p. Svoboda tel.: 777 491 411
mica Ořechov – p. Mica tel.: 777 552 624, pí. Micová, tel.: 608 144 471

email: ganyro.mica@seznam.cz
Všechny uvedené společnosti jsou schopny provézt veškeré práce, takže nebu-

dete muset dělat nic. „Pouze“ zaplatit.
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název ks/m cena

Revizní šachta přímá 315/150 mm výška 2 m s teleskopem 12,5 t 1 3 894 Kč

Revizní šachta přímá 315/150 mm výška 2 m s plast.poklopem 1,5 t 1 2 189 Kč

KGEM trouba DN160x4,0/ 500 SN4 1 144 Kč

KGEM trouba DN160x4,0/1000 SN4 1 260 Kč

KGEM trouba DN160x4,0/2000 SN4 1 493 Kč

KGEM trouba DN160x4,0/3000 SN4 1 600 Kč

KGEM trouba DN160x4,0/5000 SN4 1 1 108 Kč

KGEM trouba DN125x3,2/ 500 SN4 1 78 Kč

KGEM trouba DN125x3,2/1000 SN4 1 141 Kč

KGEM trouba DN125x3,2/2000 SN4 1 270 Kč

KGEM trouba DN125x3,2/3000 SN4 1 398 Kč

KGEM trouba DN125x3,2/5000 SN4 1 649 Kč

KGB koleno DN 160/87st SN8 1 152 Kč

KGB koleno DN 160/67st SN8 1 131 Kč

KGB koleno DN 160/45st SN8 1 127 Kč

KGB koleno DN 160/30st SN8 1 116 Kč

„Pro ty co si budou chtít provést přípojku svépomocí“
Pro ty, jsme schopni zajistit trubní materiál za níže uvedené ceny. Protože cena veš-

kerého materiálu se turbulentně navyšuje, nejsme schopni garantovat tyto uvedené 
ceny. Uzávěrky pro objednávky budou probíhat každou středu do 17:00. Může tak 
docházet k situacím, kdy mezi jednotlivými uzávěrkami se může cena materiálu navy-
šovat i v desítkách procent. Proto prosím nezahálejte. Objednávky prosím zasílejte na 
e-mail: obec@pribramnamorave.cz nebo SmSkou na tel.: 724 306 358. Samozřej-
mě není problém na obci prokonzultovat objednávaný materiál. Osobní doporučení je, 
aby jste co největší část provedli v DN160. Trubka DN160 má o 70 % vyšší průtočnost 
než DN125. O DN110 ani neuvažujte, zde je průtočnost menší oproti DN160 o 125%. 
Nepatrně vyšší pořizovací náklady vám nahradí násobně vyšší odolnost proti zanesení 
i podstatně jednodušší případné strojní čištění. A nezapomeňte provézt vhodný obsyp 
trubek, třeba pískem, ať nedojde časem k jejich poškození.
P.S.: Pokud se podíváte do zpravodaje z jara 2021, můžete si ověřit, jak velký je cenový 

nárůst za uplynulý rok.
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„Aktualizovaný harmonogram prací“
Naleznete na webových stránkách obce v sekci – Aktuality – Splašková kanalizace

„Harmonogram oprav místních komunikací“                                               
Od 28. 3. do 24. 6. budou probíhat opravy místních komunikací. V uvedené termíny 

nebudou dané části komunikací průjezdné a nesmí v daných částech opravovaných 
komunikací stát žádné automobily.
„Na koho se mám obrátit při potížích nebo nejasnostech?“

Důležité kontakty:
Investor: SVaK Ivančice – technik p. Koch – tel.: 731 977 150
Zhotovitel přípojek ve veřejných částech: VHS Břeclav – stavbyvedoucí p. Ctirad Hadaš
Obec Příbram na moravě: Rostislav Trtilek – tel.: 724 306 358
Vážení spoluobčané, dovolte mi vám všem, od srdce moc poděkovat. Máte moji vel-

kou úctu. Už jenom vydržet těch pár měsíců. Pospravujeme místní komunikace, po 
prázdninách „přebalíme“ hlavní a  je to za námi. Vím, že mnohdy to bylo na zblázně-
ní, buď „zaliskaní“ od bláta nebo obalení v prachu, dojet někam autem byla bojovka 
bez jistého výsledku. Už jenom „přežít“ neprůjezdnou komunikaci mezi kaplí a úřadem, 

název ks/m cena

KGB koleno DN 160/15st SN8 1 102 Kč

KGB koleno DN 125/87st SN8 1 84 Kč

KGB koleno DN 125/67st SN8 1 83 Kč

KGB koleno DN 125/45st SN8 1 83 Kč

KGB koleno DN 125/30st SN8 1 73 Kč

KGB koleno DN 125/15st SN8 1 73 Kč

KGB koleno DN 160/87st SN8 1 152 Kč

KGB koleno DN 160/67st SN8 1 131 Kč

KGR redukce dlouhá DN 160/125 SN8 1 97 Kč

KGU přesuvka DN 160 SN 1 113 Kč

KGU přesuvka DN 125 SN8 1 70 Kč

KGEA 87st odbočka DN 160/160 SN8 1 247 Kč

KGEA 87st odbočka DN 160/125 SN8 1 219 Kč

KGEA 87st odbočka DN 125/125 SN8 1 156 Kč
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která by mohla být hotová v průběhu května a s tím spojenou zrušenou autobusovou 
zastávku Jednota. Pak by se život mohl vracet do starých dobrých kolejí. A to, že jste byli 
tak trpěliví a tolerantní je v širokém okolí věcí spíše výjimečnou. Buďme na sebe hrdí.

Rosťa
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Z roku 1922
Na rok 1922 vzpomínati budou zdejší občané, hlavně zemědělci, s trpkostí. Kraj zdejší 

postižen byl vedrem a tím i suchem jakého není v obci pamětníka. Co loňský rok začal 
to letošní dokončil. V době hlavní vegetace od května do srpna téměř nepršelo. Přišla-li 
za parných dnů, které trvaly v červnu i červenci, bouře, přehnala se přes krajinu, aniž 
by vydala toužebných krůpějí vody. Veliká parna dosahující teploty přes 35°Celsia vy-
sušila prameny vodní tak, že i studny vodní ztrácely a nastal nedostatek vody pitné. Na 
obci vydán byl rozkaz nepoužívati vody studniční k napájení dobytka ba ani k praní. 
Pro vodu k těmto účelům muselo se dojížděti do „Močítek“ a do „Studené vody“. Brala 
se voda též z  tůní vyschlého potoka a z  rybníku. V  tomto však voda hnila, takže ani 
dobytku podávána býti nemohla. K odběru pitné vody stavěly se hospodyně u studní 
a pump do řad jako za války do pověstných front před obchody s potravinami. Ba po-
kradmu chodilo se pro vodu i v noci. Na vyprahlou přírodu byl smutný pohled. Pastviny 
v půdě písčité, byly jak spálené, tráva luční krčila se u samé země, půda rozsedlinami 
rozbrázděná. Obilí zakrnělo tak, že ani žádné nevymetalo. Pohroma tato stihla hlavně 
jařiny a  z  nich nejvíce oves. Neúroda byla všeobecná. Pícniny, hlavně jetele, musely 
býti zaorány. Luštěniny se ani nevyvinuly a na mnohé z bídy o píci posečeny na zeleno. 
Zvlášť v trati „Stará Příbram“ bylo vše slunečním žárem zprahlé. Z této trati oseté jařina-
mi nedostalo hospodáři ani osivo. Ze 4–5 měřic pole nedostali ani fůru obilí. Oves byl 
posečen obyčejnými kosami, shrabován a nakládán do vozů s košinami. V půdách těž-
ších a mokrých byl stav lepší. Možno však směle tvrditi, že úroda tohoto roku nečinila 
ani 1/3 normální úrody, což také úřady snížením daní poplatnictvu uznaly. Teprve po 

JAK SE ŽILO PŘED 100 LETY – 2. DíL
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Začíná jarní část sezóny 2022 – IV.třída skupina B
Zima rychle utekla a opět začíná další část sezóny a to jarní 2022, která snad již nebude 

omezena COVIDEM 19 a proběhne bez problémů a to včetně akcí, které bude Sokol 
pořádat.

V zimě, alespoň zkraje přípravy jsme za hojné účasti slušně potrénovali, tak snad to 

žních dostavily se větší deště, jež měly vliv na vývin okopanin, které daly úrodu dobrou. 
Nebýti toho byli by museli zemědělci pro nedostatek píce odprodati téměř všechen 
dobytek. K tomu vypukla u dobytku choroba měknutí kostí (lomivost), kteréžto cho-
robě podlehlo v obci přes (údaj neuveden) kusů hovězího dobytka a obec kontamino-
vána. Má se za to, že nemoc tato vypukla mezi dobytkem nedostatkem vydatné píce 
ač svědomití hospodáři starali se nahraditi zdejší neúrodu koupí píce dováženou do 
zdejšího kraje z krajin suchem nepostižených.
K dovršení neúrody obdrželi majitelé nemovitostí výměru dávky z majetku a přírostu 

hodnoty, neblahý následek války. Domkařům předepsána dávka jdoucí do set korun, 
¼ láníkům 3–5 tisíc, ½ láníkům 6–11 tisíc korun. Obnosy tyto měly býti zaplaceny ve 
třech splátkách. Později však obnosy tyto byly sníženy na polovici, ba i méně. Katastrál-
ní obec naše vzata byla nesprávně do vyšší třídy platové.
Dle rozpočtu obce na rok 1922 jevila se potřeba ve výši 72.578  Kč, úhrada 

28.900 Kč, tedy schodek 43.588 Kč. K uhrazení schodku byla předepsána:
184% obecní přirážka k dani činžovní
200% obecní přirážka k dani výdělkové
827% obecní přirážka pozemkové apod.
Dle výročního účtu činil příjem obce i s přirážkami 92.206 Kč.
Vydání …………………………………………………………………79.002 Kč
Tedy zbytek ……………………………………………………………13.204 Kč
Obec mimo rozpočet zaplatila 7.500 Kč bance ministerstva financí v Brně a tím úplně 

vyplatila IV. státní půjčku RČS vlastní i převedenou z půjček válečných.
Zakoupeno bylo 60 ovocných stromků z hospodářské školy ve Velké Bíteši. Tyto opět-

ně zasazeny byly žactvem zdejší školy a to jabloně a hrušně ve „Žlebě“ a „Močítkách“, 
třešně na „Brodku“. Zasazování strání utěšeně pokračuje. Na dostavbu silnice povolena 
byla obci výpůjčka 60.000 Kč, ale neprovedena, jelikož pokračovati ve stavbě se bude 
až v r. 1923. V železářském závodě, Huť v Zastávce přestalo se pro nedostatek objed-
návek pracovati. Tím vznikla veliká nezaměstnanost kovářů a slévačů. Mnoho silných 
a zdatných mužů ve zdejší obci ocitlo se bez výdělku. Nedostatek práce jest v kameno-
uhelných dolech zdejšího revíru. Horníci jsou po částech propouštění na bezplatnou 
dovolenou, objevuje se nouze.                                   

(pokračování v podzimním zpravodaji)
Rosťa

TJ SOKOL PŘíBRAm
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bude v  sezóně vidět a  odlepíme se z  ne příliš lichotivého posledního místa. Sehráli 
jsme i dva přípravné zápasy a to s úplně odlišným výsledkem a výkonem.
První zápas jsme sehráli s Březníkem. Tento soupeř nám jak nasazením, tak hrou zcela 

vyhovoval, což se projevilo i na výsledku. Zápas jsme vyhráli 6:0 (2:0). Góly vstřelili 2x 
Adam Boscardin, 2x Robin Křivánek, Erik Bílý a Ladislav Hvězda.
Druhý přípravný zápas jsme hráli v Ivančicích na umělé trávě s Babicemi. První poločas 

se nám nejen herně ale výsledkově povedl, protože jsme ho vyhráli 2:1 po gólech Erika 
Bílého a Lukáše Benedikta. Bohužel druhý poločas už byl z naší strany horší a soupeř 
otočil na konečných 2:4 pro Babice.

A kdy začíná sezóna? Sezónu začneme venkovním zápase 10. 4. 2022 ve Veverských 
Knínicích a skončíme 4. 6. 2022 zápasem v Oslavanech.

Zde je celý rozpis, aby jste si mohli zajistit volno a přijít nás povzbudit:

A jaké akce bude Sokol pořádat/spolupořádat?
30. 4. 2022 – Tradiční pálení čarodějnic – tradiční pálení čarodějnic proběhne opět 
na hřišti. Hrát bude skupina Sedlo a občerstvení bude tradičně zajištěno. Zapálení hra-
nice bude cca ve 20.00 h. Vstupné dobrovolné. Pokud by chtěl někdo pomoct se stavě-
ním, sledujte www stránky nebo facebook a tam se dozvíte, kdy bude brigáda.

7. 5. 2022–8. 5. 2022 – Příbramská pouť – Příbramská pouť se bude odehrávat přede-
vším na návsi, kde budou kolotoče a v obecním sále, kde proběhne předpouťová zábava.

7. 5. 2022 – Předpouťová zábava – proběhne v obecním sále se začátkem ve 20.00 h. 
Hrát bude Sagita. Vstupné 50 Kč.

Kolo Datum Čas Zápas

10. 10. 4. 2022 15.30 Veverské Knínice : Příbram

11. 17. 4. 2022 16.00 Příbram : Nová Ves

12. 23. 4. 2022 16.00 Chudčice : Příbram

13. 30. 4. 2022 10.30 Příbram : Budkovice

14. 7. 5. 2022 15.00 Střelice B : Příbram

15. 15. 5. 2022 16.30 Příbram : Veverská Bítýška B

16. 21. 5. 2022 17.00 Senorady : Příbram

17. 28. 5. 2022 - VOLNO

18. 4. 6. 2022 17.00 Oslavany B : Příbram
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V posledním zpravodaji jsme Vám přáli spoustu sil v této nelehké době. To jsme ovšem 
nikdo netušili, že když přečkáme období covidu, započne období válečné s dopadem 
na nás všechny. Zkusme alespoň na chvíli zapomenout na strasti, které jsou všude ko-
lem nás.
V  tomto školním roce máme spoustu nových malých členů. Přípravku navštěvuje 

9 dětí. Mladších žáků je 11 a starších 8. Počet dětí se téměř vyrovnal počtu členů ha-
sičského sboru. Těch je k dnešnímu dni 31. Mladí hasiči Vám ve vánočním čase svým 
výtvorem ukázaly, jak je důležité držet pospolu i na dálku. Každý mladý hasič ozdo-
bil papírový vánoční stromeček a z nich byl vytvořen jeden veliký, který byl vystaven 
v obecním obchodě. Malí i velcí hasiči se také těší, až si letos opět procvičí svoji zdat-
nost na soutěžích v požárním sportu a doufají, že letos obohatí naši sbírku trofejí. Bě-
hem školního roku se mladí hasiči setkávají ve školní cvičebně, na hasičské zbrojnici 
i venku a pilně trénují na blížící se jarní závody. V létě si již tradičně pojedou mladí hasiči 
stmelit kolektiv a naučit se novým věcem na letní výcvikový tábor mladých hasičů. 
Pro tentokrát do rekreačního střediska Nesměř 23. 7.–30. 7. 2022.
V  polovině února měla naše Jednotka Příbram tzv. „druhé Vánoce“. Dojel nám do 

garáže nový zásahový vůz. Získali jsme ho díky dotaci z jihomoravského kraje na vyba-
vení zbrojnic dobrovolných hasičů. Jedná se o Peugeot Boxer v devítimístné verzi. 
Podle dostupných informací se jedná o historicky první zcela nový vůz pořízený pro 
příbramské hasiče. Naše jednotka požární ochrany je se svou technikou a 12-ti členy 
stále plně akceschopná.
Pro zvelebení naší vesnice jsme se my, jako hasiči zapojili do obnovy masarykova 

sadu. Zde jsme letos v březnu spolu s obcí, mladými hasiči a jejich rodiči zasadili cel-
kem 26 nových stromků. Také letos vyčistíme požární nádrž na návsi, aby se nejen míst-
ní občané mohli osvěžit v čisté vodě.

Budeme se na Vás těšit na některé z akcí, jako je například letní rocková noc.
Příbramští hasiči

DOBROVOLNí HASIčI

8. 5. 2022 – Zvaní na pouť – v neděli od 9.00 h proběhne tradiční zvaní na pouť za 
doprovodu dechové hudby. Předem děkujeme za případné finanční dary, které budou 
použity na provoz Sokola. Následovat bude Pouťové odpoledne – k dispozici budou 
pouťové atrakce a k poslechu by měla hrát dechová hudba. O občerstvení se postará 
místní hospoda.
Sběr železného šrotu – Termín a čas bude upřesněn
Závěrem věříme, že Vám budeme dělat fotbalem radost a  na akcích pořádaných 

Sokolem se dobře pobavíte, a protože je v Příbrami hodně nových občanů, tak se třeba 
i více poznáte navzájem.
Děkujeme za podporu a těšíme se na vaši účast.                                             Jan Vaverka
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Poděkování za kroužek hasičů
mami, jsou dneska hasiči?? Takhle vypadá běžné ráno u Nenkovských. A pokud není 

zrovna čtvrtek, tak přichází dovětek – to je škoda, já hasiče miluju a chtěl bych tam 
chodit pořád. 
Věřím, že malých nadšených hasičů je víc, dovolte nám tedy touto cestou poděkovat 

všem, kteří se podílí na vedení kroužku – díky za váš čas, chuť pracovat s dětmi a za 
bezva nápady. Držíme palce a těšíme se na další schůzky. 

Rodina Nenkovských.

PODěKOVÁNí
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KULTURA

Co nás čeká v měsíci dubnu?
Pokud bychom se řídili podle lidových pranostik, tak jsme v březnu vlezli za kamna 

a v dubnu se u nich ještě nahřívali, ale věříme, že si rozhodně nenecháte ujít divadel-
ní představení „manželský čtyřúhelník na horách“, které se koná v kině Horník ve 
Zbýšově a to 22. dubna.
Kdo není úplně divadelně naladěn, toho zveme na výlet za zvířátky do ZOO Lešná, 

kdy ještě navštívíme KovoZoo s trochu jinými živočichy a aby toho nebylo na jeden 
den málo, zvládneme ještě plavbu po Baťově kanále. Nemůžete se dočkat a ptáte se 
kdy? Zapište si do kalendáře datum 23. duben.

V květnu přichází lásky čas, ale také čas tradiční příbramské pouti. K ní neodmyslitel-
ně patří Předpouťová zábava na kterou všechny zveme dne 7. května do obecního 
sálu, tentokrát v retro stylu. K dobré náladě a tanci zahraje skupina Sagita.
A protože nezapomínáme na naše nejmenší, chystáme 28. května Dětský den, který 

proběhne na fotbalovém hřišti. Program ještě ladíme, ale věříme, že to pro všechny 
bude opět velký zážitek.

Bodó hode? Hode bodó
Dne 3. září 2022 proběhnou Příbramské tradiční hody popřípadě Babské hody

Z minulých akcí si připomeňme již tradiční Dětský maškarní karneval, který se konal 
20. března. Nikdo neponechal nic náhodě a všichni na svých maskách usilovně pra-
covali dny, ba i týdny předem. Zábavné pásmo plné her a soutěží naservírovaly Tetiny 
Klotylda a Matylda.

Věříme, že si všechny děti přišly na své a měly den vyplněný milými zážitky, na 
které budou ještě dlouho vzpomínat.
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PŘíKOP - PŘíBRAmSKÝ KOmUNITNí SPOLEK

Zprávy z PŘíKOPu
Milí přátelé, vážení spoluobčané, přichází jaro a s ním nová naděje, že letos už snad 

konečně – i přes nestabilní situaci, která panuje všude kolem nás a ve světě – se spole-
čenský život v naší obci opět po nucené odmlce naplno probudí a aspoň na chvíli nám 
dá zapomenout na starosti všedních dní. Za komunitní spolek PŘÍKOP bych vás ráda 
informovala o prvních pokusech, které se nám již podařilo uvést do života:
V prvé řadě je to naše internetová platforma, facebooková skupina PŘÍKOP – Příbram-

ský komunitní prostor, která už má bezmála sto členů. Tedy sto příbramských občanů, 
kteří vyjádřili zájem zapojit se do společenského dění. A  nejen takto virtuálně. Díky 
zpravodaji se často setkáváme i  s  fyzickou podporou z  vaší strany. máme z  těchto 
ohlasů velkou radost a moc za ně děkujeme!
Ale pojďme od slov k činům. Začátkem března jsme odstartovali dlouho avizované 

mateřské centrum. Na základě společné domluvy se scházíme vždy jedno dopo-
ledne v týdnu v prostorách tělocvičny ZŠ. Na facebookové stránce vyjádřilo zájem 
18 maminek, z toho přibližně deset se jich zatím aktivně účastní pravidelných setkání. 
Nejmladšímu dětskému členovi jsou tři měsíce, nejstaršímu bezmála tři roky. Dětem 
jsou k dispozici hračky, které místní rodiny spolku darovaly, a také žíněnky a podlož-
ky z majetku školy. Tímto bychom rády poděkovaly panu řediteli a panu starostovi za 
vstřícnou komunikaci, za zapůjčení vybavení a  především pak samotného prostoru, 
který je opravdu velkorysý a děti mají možnost se tu pořádně vyběhat. Pokud se mezi 
čtenáři zpravodaje vyskytují ještě další maminky na rodičovské, které třeba o naší exis-
tenci dosud nevěděly, ale myšlenka se jim líbí, jsou všechny srdečně zvány! Bližší infor-
mace k dění v Mamacentru se dozvíte na facebookové stránce PŘÍKOP – mamacentrum 
a nebo mě můžete kontaktovat na níže uvedený e-mail.
Tolik tedy k našim nejmladším. O co jste však v rámci ankety projevovali v PŘÍKOPu 

největší zájem, jsou hudební večery a hraní deskových her. V těchto dnech, kdy jde 
zpravodaj do tisku, se chystá první setkání tohoto druhu. Jsme zvědaví, jaké sklidí ohla-
sy a kolik občanů se fakticky zapojí, protože bychom do budoucna rádi, aby se jednalo 
o akce pravidelnějšího charakteru.

A na co dalšího se můžete v nejbližší době ještě v PŘíKOPu těšit? Během násle-
dujících měsíců bychom chtěli zorganizovat také komunitní bazar. Prodávat, naku-
povat, darovat či vyměňovat tu půjde oblečení, dekorace i drobnější vybavení bytu. 
Objemnější předměty asi nebude technicky možné do bazaru zahrnout, a proto plánu-
jeme rozjet i jeho webovou formu, kde by se dal nabízet například i nevyužitý stavební 
materiál, nábytek, větší elektrospotřebiče a podobně. Termín zatím není stanoven, 
ale o všem budete průběžně informováni na facebooku nebo prostřednictvím obce 
(zpravodaj, rozhlas). Máme nápady i na spoustu dalších aktivit a věříme, že pokud o ně 
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bude v obci zájem a najdou se dobrovolníci na pomoc s organizací, jistě se nemalá část 
nakonec podaří uvést do života. Takže, přátelé, je to na nás všech! Přeji vám krásné jarní 
dny a budu se těšit naviděnou na některé ze společný akcí!

Za tým PŘÍKOP Mája Kněžíček Ryšková
prikoppribram@gmail.com
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SPOLEčENSKÁ RUBRIKA

Svého významného životního jubilea se dožívají

LEDEN-čERVEN 2022
Pavel Bezděk
Alexej Gregr
Marie Kadlecová
Zdeněk Michal
Anna Slabá
Michaela Volfová
Zdenko Šebeň
Milan Bartošek
Božena Novotná
Ludmila Bezděková
Radovan Volf

Jana Pivodová
Josef Sobotka
Michael Frecer
Radek Krejčíř
Jiřina Chatrná
Jana Sysová
Helena Holubářová
Jana Štěpánová
Ivanka Gregrová
Renata Šebeňová
Lubomír Ráčil
Květoslava Ráčilová

Počet obyvatel k 31. 3. 2022: 658 osob

Navždy nás opustili:

ŘíJEN 2021-BŘEZEN 2022
Josef Kroupa
Robert Čeléni
Milada Kroutilová
Marie Chupíková
Lubomír Matoušek
Anna Eliášová

Blahopřejeme.

Čest jejich památce.

Narozené děti:

DUBEN 2021-BŘEZEN 2022
Marcela Janoušková
Viktor Tioka
Niam Arora
Adéla Křivánková

Adriana Řezaninová
Stella Hovorková
Jakub Němec
Jakub Koníř
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Soumrak nad Kahanem
Krajina klesá pozvolna k Rosicím, 

krásné je když člověk má se kam vracet, 
příroda loučí se se Sluncem svítícím, 
na dlouhou cestu s číslem třiadvacet.

Západ již rudne, oblohou bezmračnou 
stoupá jen pára z Dukovan v dálce, 
okýnka domů se rožínat nezačnou, 
dřív než se Slunci za obzor zachce.

Soumrak kraj pohltil, zlehka jej osvěcí 
na cestách auta a ostrůvky obcí. 

Stráž drží hvězdy - Ti hlídači odvěcí 
a měsíc plující vysoko nad kopci.

Na kříži v poli usedl sýček si, 
společně s Trojicí nad krajem bdí, 

noc tiše převzala svou vládu nad lesy 
a celý Kahan již pokorně spí.

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

BÁSEň






