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Krásný dobrý den Vážení spoluobčané
Průběh letošního horkého a suchého jara i léta nás všechny dostatečně potrápil. A aby toho 

nebylo málo, i stavba mostu neblaze ovlivnila jinak spokojený život nás všech. Poměrně 
nenáročná stavba měla být do půl roku dokončena a zdárně předána. Veškeré urgence 
a jednání u hejtmana kraje, jeho náměstka, vedení Správy a údržby silnic, zhotovitele 
i subdodavatelů úspěšnému dokončení v řádném termínu nepomohlo. Původní termín předání 
díla zhotovitelem, kterým je Firesta, investorovi Správě a údržbě silnic Jihomoravského kraje 
(dále SÚS JMK) dne 31. 7. 2018 nebyl dodržen. Další termín 15. 9. 2018 také ne. Těsně před 
pokládkou živice napršelo během dvou dnů 76mm vody. Z důvodu pokládky na zvodnatělý 
podklad došlo tlakem vodních par k roztrhání betonu na části komunikace v délce cca 25m. 
V této části byl následně odstraněn asfalt i podkladní vrstvy, položen podklad nový a prolit 
betonovým mlékem. 25. 9. 2018 byl položen asfalt nový. 27. 9. 2018 bude kontrolní den 
a bude se řešit, kdy se povolí průjezd přes most. Snahou je průjezdnost od pátku 28. 9. 2018, 
nejpozději však od pondělí 1. 10. 2018. Ještě trošku k historii. Původní kamenný most byl 
postaven v roce 1923 během tří měsíců. Po 95ti letech služby, byl z důvodu havarijního 
stavu statiky stržen. Sám jsem zvědav, co ten „výstřelek moderních technologií“ s názvem 
„tubosider“ vydrží a zda nás přežije.
Splašková kanalizace a ČOV – z důvodu dlouhodobého působení vlády v demisi nedošlo 

Ministerstvem zemědělství k vypsání dotačního titulu. Ten jsme očekávali na přelomu jara 
a léta. Vláda byla sestavena, titul byl konečně vypsán a hned první den, tedy 20. 9. 2018, 
byla podána žádost na Ministerstvo zemědělství. Nyní jsme v očekávání jejího schválení. 
Tím, že se letos „nekopne“, mírně jsme „přibrzdili“ pana projektanta. Ing. Krupica Vás začne 
postupně navštěvovat. Od každého z Vás „vybere“ 500,- Kč na správní poplatek MěÚ Rosice 
na vyřízení územního souhlasu. V průběhu února-dubna 2019 vás bude obec postupně 
vyzývat k vyzvednutí zpracovaných projektů. Co obec nesmírně potěšilo, bylo objednání 
projektů od 99% vlastníků nemovitostí. To tedy klobouk dolů.
Nyní k investicím do infrastruktury v roce 2018. Nejnákladnějším projektem letošního roku 

byla rekonstrukce kulturního domu. S vypětím sil a v šibeničním termínu, kterým bylo konání 
předhodové zábavy, se zvládlo téměř dokončit to, co jsme si předsevzali. Zda se to i podařilo, 
zhodnoťte sami osobní návštěvou na některé z kulturních akcí. K danému tématu bych 
si posteskl nad rozhodnutím zastupitelstva obce v roce 1991, kdy nebyl schválen odkup 
budovy pohostinství a velkého sálu od rodiny Hájků za 270 tisíc. Důvodem prý byly vysoké 
náklady na opravu. K tématu je i to, že v roce 2001 byl přestavěn prostor výkupny ovoce 
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TJ SOKOL PŘÍBRAM NA MORAVĚ
V neděli 12. 8. 2018 jsme zahájili další ročník fotbalové sezóny, která oproti loňské doznala 

značných změn. IV. třída skupina C byla zrušena a nově jsou již jen dvě skupiny A a B, 
přičemž my působíme ve skupině B. To vedlo i v to, že se budeme utkávat i s novými soupeři, 
jako jsou Řeznovice, Nová Ves, Budkovice a Veverská Bítýška, která sestoupila a Rosice 
založili béčko. Tradičními soupeři jsou již Veverské Knínice, Říčany B, Troubsko B, Střelice 
B, Chudčice, FK Šatava, Domašov.
Do nové sezóny se nám podařilo zajistit nové hráče. Jako jsou Zdeněk Křivánek (Chudčice), 

Marek Najt (Zastávka) a Jakub Frecer (Zbraslav).
A teď k výsledkům. Zatím je odehráno 7 kol. Více se nám dařilo doma, kde jsme dvakrát 
vyhráli (Troubsko 6:2 a Řeznovice 4:2) a jednou prohráli (Střelice 1:3). Zato venku je to 
děs a bída. Pouze samá prohra a velmi špatná předváděná hra. (Veverské Knínice 0:7, 
Říčany 0:3, Zakřany B 2:6, Nová Ves 0:4). Ve venkovních zápasech oproti domácím trpíme 
špatnou účastí a tudíž trpí i kvalita hry. Proto venku nejsme oproti domácím zápasům příliš 
konkurenceschopní. Co se týče střelců, tak formu mají především Michal Mlejnek (4x), 
Jakub Frecer (4x), Robin Křivánek (3x) Michal Volf a Ivo Novák (1x). Velkou oporou je pak 
v bráně Ondřej Čalkovský.
Děkujeme za hojnou účast na domácích zápasech a těšíme se na vaši podporu 

v následujících zápasech. Snad vám předváděnou hrou uděláme radost.
Závěrem bych za sebe a za všechny členy TJ Sokol opravdu velmi poděkoval obecnímu 

zastupitelstvu za finanční podporu naší organizace. Velké díky patří i členům Sokolu za vše, 
co pro TJ a nejen pro ni dělají.
A jaké zápasy nás ještě čekají? JaVa

Kolo Datum Čas Zápas
9. Ne 30. 9. 2018 15:00 Příbram:Chudčice

10. Ne 7. 10. 2018 15:00 Příbram:Šatava

11. So 13. 10. 2018 15:00 Budkovice:Příbram

12. Ne 21. 10. 2018 14:30 Příbram:Veverská Bítýška B

13. Ne 28. 10. 2018 14:00 Domašov:Příbram

1. Ne 4. 11. 2018 14:00 Příbram:Rosice B



a moštárny s nákladem 1 000 000,- Kč na pohostinství. Takže za čtyřnásobné náklady se 
pouze přestavěla stávající budova. Rozhodně sál s kapacitou 300 osob nám v obci chybí.
Dalším neméně důležitým krokem v obnově areálu OÚ byla realizace parkoviště a zateplení 

fasády na budově obecního bytu. Fasádu dostala i budova TJ Sokol. Dokončuje se Pomník 
obětem I. světové války a technická budova, parkoviště a oplocení v areálu ZŠ. Bylo posíleno 
i dopouštění hasičské nádrže atd..
Rybník Kuchyňka – žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na kompletní 

obnovu rybníku byla podána. Předpokládáme brzké schválení, po kterém budou následovat 
přípravné práce a následně realizace. Celkové výdaje projektu jsou 3,74 mil. a ze SFŽP 
očekáváme 90% fi nančních prostředků. Realizaci předpokládáme v roce 2019.
Kultura v roce 2018 – Hody – zde si dovolím použít slova pana Víta, kapelníka Doubravěnky: 

„ Hody jsou od pradávna vrchol kulturního dění v obci, jejíž tradici založili a udržovali obyčejní 
udření lidé. Lidé, co se i přes pro nás nepředstavitelně těžký 
život, uměli bavit, zazpívat si a být veselí a tím budovat 
ducha vaší obce. Udržování a obnovování lidových tradic, 
mezi které patří vztah k lidovým písním, krojům, tanci, 
besedě atp., je nesmírně důležité. V celém regionu patří 
Příbramské hody mezi jedny z nejhezčích a jsou na velmi 
vysoké úrovni. Všude vás chválím. Dělají se krásné věci, 
zpívá se, tančí se a je veselo. Na chase je vidět, že ji to 
baví a co je skvělé, že jsou do procesu hodů zapojeny děti, 
další generace chasy. Buďte na svá děcka (chasu) pyšní. 
Dělají to skvěle. Máte štěstí, že máte Terezu Korotvičkovou, 
takového vašeho patrona zdárného průběhu hodů.” 
S každým jednotlivým slovem plně souhlasím. Celá akce 
proběhla v duchu obecné pospolitosti. Stmelila, nadchla, 
pobavila, rozradostnila i potěšila spoustu z nás. Za obec 
jednoznačně - jsme na vás hrdí!
Setkání seniorů – proběhne koncem října, o přesném termínu budete včas informováni.
Rozsvěcování Vánočního stromu – chystáme na polovinu prosince, přesný termín bude 
upřesněn.
Zhodnocení volebního období 2014-2018
V celém období byla neustále skloňována realizace splaškové kanalizace a čistírny 

odpadních vod. V roce 2015 zněla předběžná kalkulace na 64 mil., s předpokládanou 
spoluúčastí obce 20 mil. Kč. Zastupitelstvo se tedy rozhodlo, že se vynasnaží z této částky 
co nejvíce našetřit. Z celkových daňových příjmů 28,645 mil. Kč se podařilo ušetřit více jak 
polovinu. K 25. 9. 2018 máme na účtech 18,07 mil. Kč. Dalším rozhodnutím byla realizace 
zásadnějších záměrů. Pouze v případě pokud budou spolufi nancovány z dotačních titulů.
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Prázdniny jsou za námi a léto uteklo jako voda. Všichni jsme se sešli odpočatí, plní sil 
a předsevzetí v novém školním roce 2018-2019 v Základní a mateřské škole v Příbrami 
na Moravě, 3. 9. 2018 na slavnostním zahájení. Děti usednutím do školních lavic, ukrojili 
další díl svých dětských let a pokračují v cestě za rozšířením obzorů svých vědomostí. 
V Mateřské škole byl první den plnohodnotný a malí školáčci nastoupili s nadšením a radostí. 
Maličké děti, pro které to byla premiéra, uronily i nějakou malou slzičkou. Ale i oni časem 
zvládnou odloučení. Mají tu přece plno kamarádů. Do MŠ bylo přijato 6 dětí. Celkový počet 
v MŠ je 25 dětí. Starají se o ně 2 pí. učitelky.
Základní školu navštěvuje 30 žáků, z toho jsou 4 prvňáčci. Chod základní školy zajišťují 2 pí. 
učitelky, 1 pí. vychovatelka a 2 asistentky. Dobroty připravuje a vaří 1 pí. kuchařka a celou 
školu udržuje v čistotě 1 pí. uklízečka. Ve škole mají děti možnost navštěvovat i různé zájmové 
kroužky: dramatický, sportovní, matematický, dále Mladý zdravotník, ve kterém již v minulém 
školním roce školu reprezentovaly na závodech a hru na fl étnu. Zapojit se do kroužků mají 
možnost i děti ze školky a to do Tanečního a Hasičského kroužku. I naši malí hasiči vyráží 
několikrát ročně bojovat o prvenství na závody. Vždy jim držíme palce. Prostředí školy je díky 
renovacím příjemné a dětem se zde líbí. Děkujeme zastupitelům obce Příbram na Moravě, 
že školu doposud podporovali a věříme, že i nadále budou ve svém úsilí pokračovat. Práce 
k zmodernizování prostředí již zde bylo vykonáno mnoho, nicméně stále je co zlepšovat 
a budovat. Žáci školy se v průběhu roku podílí na kulturních akcích pořádaných Obcí Příbram 
na Moravě. Vystoupili na Setkání seniorů, na Příbramských hodech, plánované je vystoupení 
na Vítání občánků, ke 100. výročí vzniku Československa a program zpříjemní i při rozsvěcení 
vánočního stromu.

Za Zš a Mš Příbram na Moravě Martina Křivánková

ZAPADÁ SLUNCE NAD PŘÍBRAMÍ
JIŘÍ KNĚŽÍČEK
Zapadá slunce nad Příbramí,
krajina do noci příběhy šeptá,
na dobrou noc nám povypráví
historky, na něž se soumrak zeptá.
O lidech, válkách a marnosti bytí,
nešťastných láskách i koncích náhlých,
životě marném i poctivém žití,
životech krátkých i životech táhlých.
Ty časy minulé, dnešní a budoucí,
ty osudy lidí, co neví, kam míří.
Ještěže nikdo z nás nejsme vševědoucí!
Je osud jak ve větru letící chmýří…
Zapadá slunce nad Příbramí,
jsou příběhy dokola pořád ty samý…



život. Do tradičních kulturních akcí, jako jsou hody, poutě, setkání seniorů, letní kina, 
dětské maškarní karnevaly, dětské dny, Mikuláši, rozsvěcování Vánočního stromu, vítání 
občánků, zájezdy, divadla atp., bylo v daném období investováno téměř 400 000,- Kč. Bez 
peněz by dané akce zorganizovat nešly. Hlavně kdyby nebylo těch zapálených nadšenců, 
kteří se aktivně do těchto akcí zapojili nebo se jich účastnili, tak by bylo vše marné. Do 
společenského života se velkou měrou zapojily místní organizace a obec je ráda, že jim 
mohla poskytnout materiální i finanční podporu. Za uplynulé čtyři roky byla těmto sdružením 
poskytnuta finanční podpora ve výši 380 000,- Kč. TJ Sokol Příbram obdržel 165 000,- Kč, 
Rybáři Příbram 130 000,- Kč a SDH Příbram 85 000,- Kč. Dalších 274 535,- Kč obdržela TJ 
Sokol Příbram na spolufinancování dotace od JmK na „zvelebení“ areálu fotbalového hřiště. 
Římskokatolická farnost Vysoké Popovice obdržela 30 000,-. Hasičům obec kompletně 
zrekonstruovala hasičskou zbrojnici a pořídila techniku v celkové hodnotě převyšující 
1 mil. Kč. Fotbalistům byly opraveny kabiny za více jak 750 tis. Kč. Rybáři mají zázemí 
ve vodárně a jsou v očekávání opravy rybníku. U všech záměrů se členové citovaných 
organizací aktivně zapojují nejenom odpracovanými brigádami. Tím prokazují, že finanční 
podpora obce měla smysl.
Další důležitou součástí života je i možnost rekreace. O perfektní vzhled rybníku Kuchyňka 

se starali rybáři, fotbalové hřiště ukázkově udržovali fotbalisté a hasiči chystali na sezónu 
požární nádrž. Údržba nádrže v daném období stála řádově 100 tis. Kč.
Škola je pýchou naší obce
Škola postavená v roce 1893 je od samotného počátku chloubou a pýchou naší obce. 

Faktem je, že výrazně utváří kladný postoj dětí školou povinných i jejich rodičů k naší obci. 
Důležitosti tohoto vzdělávacího zařízení jsme si plně vědomi a děláme maximum pro co 
nejvyšší úroveň vzdělávání. V přiložené tabulce nastíním projekty, které byly v naší škole 
provedeny a seznámím vás s financemi, které obec do školy investovala.
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SBĚR OBJEMNÝCH A NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A ELEKTROZAŘÍZENÍ.
Od středy 17. října 2018 od 13:30 do pátku 19. října 2018 do 14:00, budou na obvyklém místě 

na návsi, přistaveny kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad. Upozorňuji, že odpady 
budou odebírány pouze v době:
17.10. od 13:30 do 19:00, 18.10. od 10:00 do 19:00 a 19.10.2015 od 10:00 do 14:00 pouze 

ve stavu, na kterém jsme se již domluvili. 
Elektrospotřebiče (které musí být kompletní) a železný šrot, budou ve stejnou dobu odebírány 

ve sběrném dvoře za školou.

Projekty a příspěvky realizované v období 2005 - 2018 v ZŠ a MŠ nebo s ním související
Rok Celková částka Název projektu

2005 - 2006 270 000 Kč Ovál - hřiště ZŠ, Dětské hřiště MŠ
2005 - 2006 997 808 Kč příspěvek zřizovatele - Obce

2007 - 2010 2 536 377 Kč

Oprava septiku, Oprava střechy nad jídelnou ZŠ, Výměna zábradlí u chodníku k ZŠ a MŠ, Výměna oken a dveří 
v ZŠ a MŠ, Žaluzie do ZŠ a MŠ, Rekonstrukce topného systému ZŠ a MŠ, Oprava střechy ZŠ a MŠ, Stavební 
úpravy škola budova, Čerpadlo ZŠ sklep, Zámková dlažba před ZŠ, volejbalový set hřiště ZŠ 

2007 - 2010 2 088 000 Kč příspěvek zřizovatele - Obce

2011 - 2014 3 856 870 Kč

parkoviště u MŠ, oprava domečku na hračky hřiště MŠ, chodník ke škole, Plot hřiště MŠ, Rekonstrukce 
osvětlení ZŠ a MŠ, Dětské hřiště MŠ, Cvičebna ZŠ - vytvořena z bytu v budově, WC MŠ - zvýšení kapacity 
žáků, Snížení energetické náročnosti - zateplení, Posuvná brána u ZŠ, Rekonstrukce WC - ZŠ

2011 - 2014 1 732 453 Kč příspěvek zřizovatele - Obce

2015 - 2018 1 211 399 Kč

Rekonstrukce WC - MŠ, Demolice hospodářské budovy za ZŠ a výstavba pěrné železobetonové zdi, houpací 
hnízdo hřiště MŠ, pískoviště + oprava dětského hřiště MŠ, Rekonstrukce osvětlení kuchyň a jídelna ZŠ, Oprava 
rozvodů užitkové vody ZŠ, Rekonstrukce MŠ, Posuvná brána za ZŠ, Rekonstrukce hospodářské budovy za ZŠ + 
část oplocení za ZŠ

2015 - 2018 1 246 444 Kč příspěvek zřizovatele - Obce

7 700 042 Kč CELKEM 2005 - 2018

6 064 705 Kč Příspěvek zřizovatele za období 2005 - 2018
13 764 747 Kč Celkem za období 2005 - 2018

1 211 399 Kč Celkem 2015 - 2018

1 246 444 Kč Příspěvek zřizovatele za období 2015 - 2018
2 457 843 Kč Celkem za období 2015 - 2018

Obec jako zřizovatel v období 2015 – 2018 investovala na zajištění provozu školy 1,246 
mil. Kč. Investice do infrastruktury činila 1,211 mil. Kč. Celkové náklady 2,46 mil. Kč představují 
8,63% daňových příjmů celého období.
Závěrečné slovo
Mému „poprvé“ umístění na kandidátku předcházelo řádově dvouleté navštěvování 

obecních zastupitelstev. Podotýkám, že jsem byl jediným hostem. Následně jsem prošel 
funkce zastupitele, místostarosty a starosty. Zpětně hodnotím, že jsem vůbec netušil, co 
mě čeká. Že budu odpovídat, zodpovídat se, vypovídat, činit nepopulární opatření a často 
i muset vyslechnout, co všechno dělám špatně. Protože to, co se dělá dobře, není tak 
zajímavé. Mnohdy nevolíte mezi dobře a špatně, ale mezi špatnými variantami volíte tu 
nejméně zatěžující. Rozsah práce se od roku 2002 mnohonásobně navýšil, povinnosti 
a odpovědnost starosty narostla a byrokracie dostoupila obludných rozměrů. Administrace 
natolik přibylo, že prvořadý úkol, kterým je péče o rozvoj obce a starost o řešení problémů 
svých spoluobčanů, je čím dál složitější plnit. Naštěstí jsem byl obklopen řadou spolehlivých 
a zapálených lidí, jak z řad zastupitelů, členů místních sdružení, tak jednotlivců, díky kterým 
mohu říci: „Děkuji mnohokrát, pro svoji práci jsem měl vytvořené dobré podmínky, pracovalo 
se mi s vámi dobře.“ Jako nešťastné, vidím absenci dam v řadách zastupitelů v posledním 
volebním období. Sám vím, že je problém získat je do kandidátky, ale rozhodně nám 
v mnoha rozhodováních chyběly. Pokud můžete učinit změnu, budu za ni rád. Když čtu 
starší kroniky, je zřejmé, že aktivita našich předků byla daleko vyšší a život pestřejší. Jak 
říkala babička: „My jsme měli veselou bídu a vy máte smutný blahobyt.“ Život na vsi se mění 
a někdy bohužel k horšímu. Změnili se i občané. Vymizela obecná pospolitost. Poutě a hody 
nejsou už atraktivními svátky pro všechny. Každá vesnice mívala svoji nezaměnitelnou 
podobu. Dnes se nám pod tíhou reklamy a konzumu globalizují. Patrné je to i v účasti na 
volbách. V roce 2014 byla účast „pouhých“ 63%. Ano chápu, že spoustu lidí volby nebaví 
a politické šarvátky jim je znechucují. Věřte ale, že vaše účast ve volbách do zastupitelstva je 
jednou z hlavních možností jak ovlivnit dění v místě, kde žijete a jak doufám, máte rádi. Pro 
zastupitele je to zase jedna z mála zpětných vazeb, zda jejich práce za něco stála. Zdvořile 
Vás všechny žádám, přijděte, prosím, k volbám a ovlivněte budoucnost naší obce. Děkuji 
Vám. Kdybych měl odpovědět na otázku, proč mám rád, místo kde starostuji, odpověděl 
bych „naše obec je mi nade vše drahá a práce starosty dává mému životu smysl“.

Rosťa
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Z fi nančních prostředků Jihomoravského kraje byly fi nancovány níže uvedené akce.

Jihomoravský kraj spolufi nancoval více jak 47 % investiční akce do technické vybavenosti 
a částkou 2,4 mil. Kč je pomohl realizovat. Přesněji řečeno, že jenom díky těmto dotacím 
byly dané záměry realizovány. Z dalších zásadnějších investic byla oprava budovy kabin 
TJ Sokol za 266 tis. Kč (60tis. Kč dotace ÚP), zateplení obecního bytu 125 tis. Kč, vybavení 
víceúčelového prostoru v kabinách za 99,5 tis. Kč, kompostéry 66 tis. Kč, oprava Pomníku 
I. svět. 60tis. Kč. Další práce s náklady pod 50 tis. Kč pro obsáhlost uvádět nebudu. 
Obecní technika byla doplněna o travní sekačku „Rider“ v hodnotě 196 tis. Kč. Nákup byl 
spolufi nancován dotací od Energoregiounu 2020 částkou 62 tis. Kč.
Velká část uvedených prací byla provedena s částečnou nebo úplnou účastí zaměstnanců 

obce. Tím bylo dosaženo zásadních fi nančních úspor. Pozitivně hodnotím využití dotací 
z Úřadu práce na zaměstnávání v rámci veřejně prospěšných prací, kdy nám byla téměř celá 
částka na platy hrazena. Zaměstnance jsme měli v podstatě zdarma. Velice výhodné bylo 
i zaměstnáváni odsouzených. Za hodinu práce odsouzeného jsme platili 30,- Kč, s ostatními 
náklady to bylo do 50,- Kč. Pracovní čety tak během léta čítaly i 9 zaměstnanců, kdy celkové 
mzdové náklady odpovídaly zaměstnancům třem. Dalších úspor bylo dosaženo členy 
sdružení, rodičů dětí, chasy a občanů, kteří odpracovali spoustu hodin zdarma. V oblasti 
úspor a realizovaných projektů patří velký dík panu Královi za jeho výkonnost a šikovnost, 
bez kterého by to šlo jen velmi těžko.
Největší investicí v našem katastrálním území byla oprava komunikace Zastávka-Příbram 

na Moravě v celkové částce 42 052 762,- Kč. Investorem byla Správa a údržba silnic 
Jihomoravského kraje a proběhla v roce 2015. V roce letošním byl opraven nejhorší úsek 
komunikace Příbram-Vysoké Popovice nátěrem systémem Schafer. Jedná se o úsek dlouhý 
120 metrů, na kterém byl v roce 2004 proveden zkušební povrch. Ten se nepovedl, takže 
nepřežil ani první zimu.
Technická vybavenost je pro chod obce důležitá, ale mnohem důležitější je společenský 

HASIČSKÉ SDRUŽENÍ PŘÍBRAM NA MORAVĚ
Se začátkem nového školního roku začíná i hasičům příprava na novou závodní sezonu. Stejně 
jako již každý rok, je během podzimu a zimy čeká několik soutěží. Především netradiční vědomostní 
soutěž Soptík, kde poměřují své znalosti z dopravní výchovy, ekologie, topografi e, zdravovědy 
a požární ochrany. V lednu se koná halová soutěž ve štafetě, kde mladé hasiče čeká štafeta
4x 60m s překážkami. Ve školním roce 2018/2019 bude kolektiv mladých hasičů navštěvovat 
celkem 20 dětí ve věku od 3 do 16 let a další se mohou přihlásit během celého prvního 
pololetí. O mladé hasiče se starají a trénují je proškolené vedoucí Radka a Eliška i ostatní 
členové sboru, kteří se věnují i mnohým dalším aktivitám sboru i výjezdové jednotky. Mezi 
tyto aktivity každoročně patří sběr elektroodpadu, hlídání svatomartinského průvodu, hodů, 

pálení čarodějnic a dalších akcí v naší obci, které vyžadují 
bezpečnostní dohled či řízení dopravy ale i například pokládání 
věnců k pomníku padlých za první světové války. Členové 
sboru letos opět čistili požární nádrž a tím přispěli k jejímu 
zvelebení pro koupání. Přes léto dokončili rekonstrukci hasičky 
a přestavbu výjezdového automobilu DA L1Z. Nejen děti ale 
i dospělí se účastní soutěží, a to především v disciplínách TFA 
kde poměřují své síly v silových a vytrvalostních disciplínách 
simulujících situace nastávající u zásahů. Každou první neděli 
probíhá v hasičce schůze sboru, kde probíráme uplynulý měsíc 
i plány na měsíc další. Na schůzi může přijít i veřejnost, která 
se zajímá o to co hasiči v obci dělají.

Za HS Eliška M.
PODĚKOVÁNÍ
Rád bych za Jednotku sboru dobrovolných hasičů a Hasičský sbor poděkoval zastupitelům 
obce za jejich podporu. Během posledních dvou let úroveň hasičské zbrojnice, materiálního 
vybavení i věcných prostředků byla pozvednuta o několik řádů. Finanční příspěvky obce HS 
v podstatě umožnili fungování naší organizace. Rád bych poděkoval všem členům JSDH 
i HS, kteří se aktivně zapojili do budování i společenského života. Velké díky!

Milan Rypka velitel JSDH a starosta HS
SDRUŽENÍ RYBÁŘI PŘÍBRAM, Z. S.
Vánoční kapřík
Oznamujeme spoluobčanům, kteří mají zájem o vánočního kapra, že náš rybářský spolek, 
stejně jak v uplynulých letech, plánuje pro naše občany dovoz vánočních kaprů z Vysočiny 
– sádky Náměšť nad Oslavou. Ryby si můžete objednat u předsedy SRP, z. s. p. Čeléniho 
osobně, nebo na tel.: 777 625 678, a to nejpozději do pátku 21. prosince 2018. Následný 
prodej bude probíhat 23. prosince od 13 do 16 hodin v bývalé pálenici.
Pozvánka
Všechny příznivce dobré zábavy zveme na již tradiční Rybářský maškarní bál, který máme 
naplánován na měsíc únor 2019 v obecním sále „U zahrádkářů“. Zahájení prodeje místenek 
a další programové informace budou v dostatečném předstihu zveřejněny.

SRP

Dotace z Jihomoravského kraje 2014 - 2018 obci Příbram n. M.

Rok Název projektu Dotace z programu Celková částka Poskytnutá dotace
Dotace celkem v 

daném roce
2014 Oprava střechy Kulturního domu OKH 253 616 Kč 200 000 Kč

232 000 Kč2014 JSDH - věcné prostředky OKH 49 697 Kč 32 000 Kč

2015 Oprava sociálního zařízení MŠ PRV 192 182 Kč 59 000 Kč

498 485 Kč

2015 Oprava střechy OÚ - budova č. II OKH 308 550 Kč 180 000 Kč
2015 JSDH - věcné prostředky OKH 50 000 Kč 30 000 Kč
2015 Hospodaření v lesích OŽP 55 000 Kč 29 485 Kč
2015 Oprava kabin Podpora sportu 374 535 Kč 200 000 Kč

2016 Rekonstrukce DA - L1Z OKH 288 500 Kč 200 000 Kč

556 000 Kč

2016 Modernizace fotbalového hřiště v Příbrami na Moravě Podpora sportu 250 000 Kč 100 000 Kč
2016 Oprava budovy OÚ č. II. OKH 618 287 Kč 200 000 Kč
2016 Oprva rozvodů užitkové vody a odpadů ZŠ PRV 140 941 Kč 56 000 Kč

2017 Rekonstrukce požární zbrojnice OKH 574 119 Kč 390 000 Kč

690 000 Kč
2017 Oprava opěrné zídky v areálu OÚ OKH 494 365 Kč 100 000 Kč
2017 Rekonstrukce podlahy herny MŠ PRV 470 569 Kč 200 000 Kč

2018 Oprava kulturního domu PRV 568 319 Kč 250 000 Kč
430 000 Kč2018 Parkoviště v areálu OÚ OKH 404 838 Kč 180 000 Kč

2014-2018 Celkem 5 093 518 Kč 2 406 485 Kč 47,25 %


