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Krásný, pohodový a ničím nerušený den vážení spoluobčané.
Uplynulé roční období, dovolilo příznivcům zimních sportů a radovánek užít si do sytosti sněhu a ledu. 
Nyní nás trošku potrápí aprílové počasí a „než bys řekl švec” budeme mít období slunění a koupání. 
Nádrž na návsi je díky hasičům připravena na sezónu, rybník vás očekává díky píli rybářů. Dříve 
než vás seznámím s letošními akcemi, dovolím si shrnout investice roku 2016. Celý rok 2016 se 
nesl v duchu šetření. Důvodem byl záměr výstavby splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod 
v předpokládané hodnotě 60 mil.. Během roku ušetřila obec bezmála 4 miliony. Hlavní investiční akcí 
byla I. etapa opravy budovy obecního úřadu č. II. V této budově se nachází obecní byt, sklad a dílny 
obce, hasičská zbrojnice a kadeřnictví. Celková částka se vyšplhala na 367 321 Kč, z toho dotace 
z JmK 200 tis. Kč. Na této akci odpracovali cca 60 brigádnických hodin členové SDH. Mateřská 
a základní škola – v prvním patře budovy ZŠ byly vyměněny rozvody užitkové vody, včetně kompletní 
výměny umývacích koutů obou tříd a družiny. Všechny umývací kouty dostaly nové obklady, umyvadla, 
zrcadla a ohřívače vody. Celková investice 140 941 Kč, z toho dotace z JmK 56 tis.. Investice obce 
84 941 Kč. Za 32 061 Kč byl dodělán zděný plot z levé strany areálu. Dále bylo za 33 800 Kč pořízeno 
houpací hnízdo na hřiště MŠ. Díky prázdninovým brigádám členů TJ Sokol a tatínků žáků MŠ a ZŠ 
na hřišti MŠ bylo vyrobeno nové akátové pískoviště, opraveny některé prvky, usazena houpací síť, 
odstraněna stará houpačka a ostříhány stromy. Bylo tak škole ušetřeno pár desítek tisíc. V jídelně 
školky a kuchyni byla instalována nová světla v hodnotě 33 583 Kč. Příspěvek obce na provoz MŠ 
a ZŠ byl 272 344 Kč. JSDH + SDH – loňský rok byl k hasičům příznivý. Obec obdržela od Policie 
ČR bílou devítimístnou dodávku VW transportér T4 z roku 1994, 2,5 benzín, najetými 163 tis. km, 
v účetní hodnotě 758 796 Kč. Obec nechala dodávku přestříkat na červeno a opatřila hasičskými 
polepy v standardech DA-L1Z. Další dodávku nyní od ZZS JmK v podobě žluté sanitky VW transportér 
T5 z roku 2006, 2,5TDI, najetými 302 tis. km, v účetní hodnotě 2 224 662 Kč. Sanitku nechala obec 
přestavět od Ivacar Ivančice za 288 500 Kč na hasičský dopravní automobil DA-L1Z. Dotace JmK 
200 tisíc. Příspěvek obce SDH byl 30 tis. Kč a další náklady spojené s technikou téměř 13 tis.. Les 
– zalesnění obecního lesa stálo 51 219 Kč z toho dotace z JmK 29 485 Kč. Areál TJ Sokol – obec 
investovala 207 594 Kč. Z toho 100 tis. na vrt, 52 590 Kč kuchyňská linka salonek, jídelní stoly a židle 
do salonku 46 910 Kč a zemní práce v areálu 8 094 Kč. Příspěvek TJ Sokol 40 tis. Kč. Kulturní 
dům – investice 27 419 Kč na nové dveře včetně samozavírače na terasu a materiál na postavení 
štítové stěny terasy. Sdružení Rybáři Příbram – příspěvek 50 tis. Kč, z toho 40 tis. Kč rybí obsádka. 
Projekty chodníků – Brodek etapa I. a II. a Výhon etapa II. – 40 695 Kč. Údržba silnic 11 000 Kč. 
Údržba obce 47 637 Kč. Údržba hasičské nádrže – 12 732 Kč. Knihovna – nábytek za 15 500 Kč. 
Kultura – celkové investice 67 385 Kč (obecní ples, hody, letní kino, dětský maškarní karneval, 
dětský, rozsvěcování Vánočního stromku, Mikuláš, pouť). Tímto bych rok 2016 uzavřel.
Rok 2017 bude opět finančně ovlivněn šetřením na kanalizaci. Z již schválených investic nás 

v letošním roce čeká oprava podlahy herny MŠ za 606 tisíc. Obec žádá JmK o dotaci 200 tis.. I pokud 
nebudeme úspěšní, akce musí proběhnout. Využijeme na ní v maximální míře účasti členů sdružení 
a rodičů a provedeme si některé práce sami. Za 85,3 tis. provede stolař p. Liška z Lukovan novou 
stěnu do MŠ. Technická budova za ZŠ – na této budově bude letos vyměněna střecha a doufám, 
že i dodělány omítky. Posledním krokem bude realizace nové brány k parkovišti pro učitele. Budova 
OÚ č. II. – investice na dokončení rekonstrukce přízemní části budovy jsou kalkulovány na 566 
tisíc. O 390 tis. žádáme JmK a i při neúspěšnosti akci provedeme. Vnitřní prostory sloužící hasičům 

ZANIKLÁ OBEC RADSLAVICE
Ve stejné vzdálenosti od Příbrami na JZ jak jsou Popovice, tak směrem na SZ byla obec Radslavice. 

Je jen na škodě, že údaje o ní v dostupných příbramských kronikách i Vlastivědě moravské jsou 
téměř žádné. Obec totiž zanikla už v r. 1425. A přesto spolu s Příbramí a Újezdem patřila po jedno 
a půl století vladykům z Popovic. Hlavní zdroj informací poskytuje Pamětní kniha Újezda vydaná 
r. 1923 týmem kronikářů. Dobový zápis zní: ”Radslavice zanikly nejspíše v době husitské a to r. 1425, 
kdy bylo drancováno okolí Náměště vojsky Zikmundovými a Albrechtovými, kdy vojska obou od 
Třebíče s nepořízenou táhla k Brnu.“ Další cenný dokument se nachází v Moravských zemských 
deskách z r. 1482. V této době zakladatel rosického panství Hynek z Kukvic a Rosic kupuje obce 
Újezd, Příbram a také Radslavice u které je uvedeno, že je pustá obec t. j. že ji tvoří opuštěná 
stavení bez lidí postupně zarůstající lesem. Jako pustá obec je uváděna až do 17. stol. V historických 
zmínkách je také použit zdrobnělý název Radslavičky, což napovídá, že se jednalo o menší obec. 
Koncem 18. stol. majitel rosického panství hrabě von Ugart si nechal vypracovat katastrální mapu 
v němčině, na které jsou Radslavice uvedeny jako Raslowitz. Zpětným špatným překladem používali 
historici název Raclavice i když se tak nikdy nejmenovaly. Přesto tato německá mapa nám udává 
polohu a okolí Radslavic. Stály na křižovatce lesních cest Příbramské a Zbraslavské. Střed obce se 
pravděpodobně nacházel poblíž prameniště pravého ramene potoka, kdežto podél levého ramene 
byla louka, dnes nazývaná trat´ lesa Dlouhá louka. Západní část Radslavic tvořily pole a dnešní název 
trati U pily napovídá o zpracování dřeva v této části. Pole bylo také směrem k Příbrami a výběžek polí 
za rybníkem Kuchynkou patřil tenkrát Radslavicím. Příbram, Újezd a Radslavice byly po celou dobu 
přifařeny Popovicím, kde kromě fary a kostela se nacházel společný hřbitov. Dřevěný kostel a vše 
co k němu patřilo byl pod patronací popovských vladyků Věřenů sídlících po řadu generací na tvrzi. 
Byli bohatý a vlivný rod, jejíž členové zastávali významné posty jak u Přemyslovců, tak i Lucemburků. 
Příbramský šlechtic Václav s největší pravděpodobností patřil do této rozvětvené rodiny. Jinou 
kapitolu Radslavic tvořily již dávno opuštěné usedlosti během doby poskytující útočiště některým 
lidem. Koncem 16. stol se tam prý ukrývali lapkové, kteří okrádali kupce a obchodníky cestující mezi 
královskými městy Ivančicemi a Velkou Bíteší na cestě za Zbraslaví. Zůstaly po nich dva smírčí 
kameny nacházející se v lese po pravé straně směrem k Bíteši. Na jednom z nich je letopočet 1596 
svědčí o mordech kterých se dopouštěli. Po pobělohorské době bítešská Jednota bratrská r. 1628 
musela odejít z Bíteše, načež v utajení byla v Jestřábí a potom prý obývala určitou dobu radslavské 
poustky. Nedávno byla nalezena pomocí hledače kovů v prostoru Radslavic vzácná mince pocházející 
z tohoto období. O potvrzení pravdivosti pobytu těchto lidí jsem požádal mluvčí Jednoty bratrské 
o vyjádření. Pro nedostatek důkazů nelze zatím tuto skutečnost potvrdit a ani vyvrátit. (MVDr. Hájek)



MILÍ SENIOŘI A VŠICHNI, KTEŘÍ BYSTE SE CHTĚLI PŘIDAT
Zaznamenaly jsme postupný útlum v aktivitách zaměřených na seniory. Rády bychom tuto situaci 

změnily. A proto bychom rády Vám seniorům šly trošku vstříc. Říkaly jsme si, co kdybychom společně 
založili něco jako „Klub seniorů“. Jmenovat se můžeme jakkoliv. Žijeme jenom jednou a říká se, že 
ve více lidech dohromady se to lépe táhne. Bylo by možná fajn scházet se třeba jednou za 14 dní 
a sdílet svoje starosti, pobavit se a možná se i trochu poučit. Pojďme zkusit obnovit některé aktivity.
Pokud Vám chybí prostor právě pro Vaše zájmy, pokud Vám chybí kontakt se svými stářníky, řekněte 

nám o tom a podělte se o své nápady s ostatními. Přikládáme tabulku, zkuste se zamyslet a vypište, 
prosím, aktivity, kterým byste se rádi věnovali anebo co by se Vám líbilo. Budeme rády, když sdělíte 
své jméno, abychom vás mohly následně kontaktovat. Vyplněný dotazník prosím vhazujte do 
poštovní schránky na obecním úřadě. Hana Vr., Anna E., Jiřina St., Jana Pa.

si SDH rekonstruuje svépomocí. Na vnějších prostorech SDH spolupracuje se zaměstnanci obce, 
omítku provede odborná firma. Areál OÚ – opěrná zídka, investice za 275 tis. bude provedena 
pouze pokud budeme úspěšní při získání dotace od JmK 200 tisíc. Rybník Kuchyňka – rybník 
předaný k užívání počátkem padesátých let již nutně vyžaduje udržovací práce. Po 27 letech je 
třeba odbahnit a po 64 letech pospravovat hráz, břehy a všechna důležitá zařízení. Obec zadala 
zpracování projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci na udržovací práce na Státní fond 
životního prostředí. Vše by se mělo zvládnout do června 2017. Předpokládaná investice je cca 2 mil.. 
Pokud budeme úspěšní má obec v rozpočtu přichystáno 0,4 mil. na kofinancování. Pokud vše vyjde, 
tak si na této realizaci „máknou“ naši rybáři. Splašková kanalizace a ČOV – první žádost podaná 
na SFŽP byla bohužel neúspěšná. I přes to Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice nezahálí, je 
vyzískáno územní rozhodnutí na projekt DUR, svazek provedl výběrové řízení na projektanta DSP 
včetně zajištění vodoprávního povolení a výběrové řízení na tendrovou dokumentaci (zadávací 
dokumentace na výběr zhotovitele) včetně výkazu výměr, proběhlo otevírání obálek a byla vybrána 
společnost AQUA PROCON. Aktuálně se připravujeme na podání dalších připravovaných titulů z MZe 
a SFŽP. Zájmem obce je realizovat tuto akci co nejdříve. Stále tedy platí, že pokud budete doma 
cokoli rekonstruovat, nezapomeňte, že budete potřebovat oddělit dešťovou vodu od všech ostatních. 
Propustek cihelna – zpracovává se projektová dokumentace na zakanalizování tohoto propustku 
a přilehlé příkopy. Propustek nebo pro někoho lépe pochopitelné, ale nesprávně označené mostek 
bude zrušen a vedlejší prostory zasypány. Důvodem je realizace chodníku po ukončené splaškové 
kanalizaci. Do té doby budou moci pěší „obejít“ nebezpečný „mostek“ u cihelny. Most mezi Dědinou 
a Brodkem – Správa a údržba silnic JmK (dále SÚS JmK) finance v řádu 10 mil. na výstavbu 
nového má. Nyní záleží na rychlosti zpracování všech potřebných dokumentů. Akce je plánovaná 
na červenec-srpen 2017 a prozatím je 50 na 50, zda proběhne v letošním roce. SÚS JmK v letošním 
roce provedla úpravu alejí kolem komunikací kolem Příbrami. Proběhlo prokácení, vyfrézování 
kořenů a na podzim bude následovat nová výsadba. SÚS JmK dále provede opravu nejhorší části 
úseku na Vys. Popovice. Lesy ČR - doladí terénními úpravami a osetím trávy čištěný úsek potoka 
a dočistí a na podzim osází úsek, kde se prováděla úprava břehového porostu. E.ON – nahradí 
trafostanici na Výhoně za hezčí ve tvaru domečku a posune sloup na konci ulice „Na chudobincu“ 
blíže Gregrům. Územní plán obce – připomínáme, že obec zadala zpracování územního plánu a že 
případné požadavky na zapracování lze podat na obecním úřadě. Velkoobjemový a nebezpečný 
odpad – připomínáme, že kontejnery budou přistaveny na návsi 26. dubna od 13:30 do 19:00, 
27. dubna od 10:00 do 19:00 a 28. dubna od 10:00 do 14:00.
Z plánovaných kulturních akcí, na kterou se můžou těšit nejmenší je Dětský den. Ten proběhne 

v sobotu 3. června 2017 od 14:00 na fotbalovém hřišti. Na druhou polovinu prázdnin a to 5. srpna 
2017 po setmění, chystáme promítání letního kina. Rozhodně se bude jednat o českou komedii. 
Dále pořádáme na 1. září 2017 zájezd na divadelní představení do Náměště nad Oslavou na 
komedii: SEX PRO POKROČILÉ, hrají: Jana Krausová, Karel Roden. Jak získat návod na oživení 
dlouholetého manželství? Je řešením vzrušující víkend v hotelu a příručka „Sex pro pokročilé“? 
Jindřich a Alice byli kdysi šťastný pár, ale 25 let manželství zanechalo své stopy. Vášeň je pryč. 
Dostane jejich láska ještě šanci? Sex pro pokročilé nemusí být nevyhnutelně pokročilý sex, ale pro 
záchranu vztahu může znamenat mnohem víc… Zájemci se mohou hlásit u p. Nenkovské osobně, 
nebo na tel. čísle: 603 849 736 nejpozději do konce dubna. Cena vstupenky je 300 Kč + jízdné.
Kronika – zápis z roku 2016 naleznete na www.pribramnamorave.cz
V letošním roce se bude víc jak letech minulých využívat spolupráce všech, kteří budou mít zájem 

přiložit ruku k dílu. Hlavním důvodem je ušetřit co nejvíce peněz na kanalizaci. Část ušetřených 
financí, hodláme zpětně investovat do sdružení, které se budou daných akcí účastnit, popřípadě do 
dalších kulturních nebo rozvojových aktivit.
Vážení občané přeji Vám sluncem zalité, šťastné a nezapomenutelné jaro i léto. Rosťa

POZVÁNKA NA AKCE TJ SOKOL PŘÍBRAM NA MORAVĚ
Začalo jaro a s tím je spojen i začátek fotbalové sezóny, ale i několik kulturních akcí.

Proto postupně:
Nejdříve rozpis zápasů jarní části sezóny, kdy nás můžete přijít povzbudit a pobavit se kvalitním 
fotbalem.

Datum Čas Zápas (výsledek)
9. 4. 2017 15:30  Příbram : Lukovany (2:1)
16. 4. 2017 16:00 Zbraslav B : Příbram (3:0)
23. 4. 2017 16:00 Příbram : Moravské Knínice
29. 4. 2017 16:30 Veverská Bítýška B : Příbram
6. 5. 2017 15:00 Příbram : Říčany B
13. 5. 2107 16:30 Chudčice : Příbram
21. 5. 2017 16:30 Příbram : Veverské Knínice
28. 5. 2017 16:30 Domašov : Příbram
4. 6. 2017 16:30 Příbram : Zakřany B
10. 6. 2017 14:30 Babice u Rosic : Příbram

30. 4. 2017 se uskuteční Tradiční pálení čarodějnic. Začátek bude v 19 hod., s tím, že zapálení 
hranice bude cca ve 20 hod.. K tanci a poslechu bude hrát skupina Sedlo a samozřejmostí je 
i bohaté občerstvení (guláš, hranolky, douzované cigáry, pivo, svařák, a řada dalších alkoholických 
a nealkoholických nápojů).
O víkendu 6. 5. 2017-7. 5. 2017 se bude konat Příbramská pouť. Hlavní dění se bude odehrávat 

v neděli, protože pouťová zábava pro nízký zájem se letos opět neuskuteční. Neděle začne tradičním 
zvaním na pouť od 9 hod. a následovat bude pouťové odpoledne na návsi v dědině, kde bude hrát 
dechová hudba Lesanka a všichni se budou moci vyřádit na pouťových atrakcích. Letos by snad měl 
být konečně i autodrom. Občerstvení zajišťuje pan hospodský Chmelíček.
Pokud máte zájem o podrobnější dění v Sokolu, můžete sledovat internetové stránky klubu, které 

jsou průběžně aktualizované: www.sokol.pribramnamorave.cz


