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Vážení občané,
rok se s rokem sešel, někteří jsme o něco starší a někteří jsme o něco zkušenější
a moudřejší. Jaký bude další rok, měsíc i den našeho života záleží především na nás. To jestli 
budeme na věci kolem nás (které stejně nemůžeme přímo ovlivnit) nadávat, nás nemůže zavést 
jinam než k celkovému pesimistickému pohledu na svět. A to není dobře. Nikomu to neprospěje, 
zvláště ne našemu zdraví a pak ani společnosti. A kdo si myslí, že může přežít bez společnosti je 
buď blázen anebo lovec ze Sibiře či Aljašky. To, co nejvíce prospívá, především našemu zdraví, 
ale i společnosti, je jakási „přidaná hodnota“, která je kupodivu zdarma. Může to být sebemenší 
skutek laskavosti, pomoc, úsměv, společně vypitá sklenka, společná brigáda. To na čem tady 
všichni stojíme, jsou výdobytky našich předků, které přetrvávají často jako tradice, místní 
folklor. (jak říká známý český geolog, fi losof, publicista Václav Cílek: „Folklor spočívá v tom, 
že se svými sousedy žijete pospolitým životem“) O to nesmíme přijít, protože pak začneme 
zapomínat odkud jsme vlastně přišli a následně i to kam jdeme. Je to naše nedílná součást, kus 
domova. Přátelské vazby je třeba utužovat. Není dobré nemít cíl...
Potěšující informací je snížení poplatku za odpad z 500 Kč na 400 Kč díky dobré cenové 

nabídce staronové svozové společnosti AVE s.r.o. A také díky všem spoluobčanům, kteří tří-
dí odpad, neboť ze zpětného odběru recyklovatelných odpadů (sklo, kartony, PET lahve)
nám do této položky plyne nemalý zisk, který pak ve výsledku také snižuje náklady na občana.
Největšími investičními akcemi tohoto roku budou nová fasáda a zateplení budovy ZŠ

a MŠ v celkové hodnotě 1 850 160 Kč a celková rekonstrukce budovy Obecního úřadu v ceně
2 146 433 Kč. Na obojí nám byla přiklepnuta dotace ze státního fondu pro životní prostře-
dí, která pokryje více než 50% nákladů. Důvodem je především úspora energií a pak snaha
o zkvalitnění a zkrášlení naší malebné vísky a to jak nám, tak i nezřídkavým návštěvám a zájemcům
o bydlení právě tady, na pomezí Českomoravské vysočiny s dobrým dostupem do Brna. Pokud 
nám vyjdou všechny žádosti o dotace, dalšími investicemi budou oprava chodníku u obecního 
úřadu (dotace z JMK) a oprava a modernizace dětského hřiště u školy (dotace z MMR). 
Pak jsou tady ještě v záloze přinejmenším tři akce, na kterých by se měla v ideálním přípa-

dě podílet větší část občanů, než je obvyklé. První z nich je realizace cvičebny v budově ZŠ.
V loňském roce nám bohužel na tento projekt nebyla přidělena dotace (v celkovém bodování 
jsme byli těsně pod hranicí pro získání dotace). V zájmu zlepšení pohybových schopností žáků 
naší školy je zbudování školní cvičebny nutností a nezbývá než se do toho pustit svépomocí. Bu-
deme rádi, když nám buď osobně anebo přes mail: obec@pribramnamorave.cz nabídnete svoji 
pomoc, část svého volného času. Čím více lidí, tím lépe.
Další akcí byl obecní ples, který proběhl dne 25. 1. 2013. Zábava byla výborná, Sagita hrála 

velmi dobře, výborné víno teklo proudem, ale k velké škodě těch, co nebyli přítomni. Je tře-
ba se polepšit a vytáhnout proti blbé náladě na co nejvíce akcí během roku, dát si sklenku
či dvě s přáteli a pobavit se při poslechu pěkné muziky, roztočit v kole nejhezčí dívky a k ránu
se v klidu odebírat álejemi k domovu.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dovolujeme si tímto způsobem popřát všem oslavencům za měsíc leden, únor a březen

vše nejlepší k jejich životnímu jubileu.
Leden
Křivánková Alena, Nevřivý Pavel, Sys František
Únor
Křivánek Oldřich, Doležal Josef, Rypka Vlastimil
Březen
Neuwirthová Věra, Břoušková Vlasta

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013
Letos se v Příbrami vybralo 17 776 Kč, tj o 737 Kč více jak loni. 

Oblastní Charita Brno vybrala 1 556 659 Kč, brněnská diecéze
18 085 172 Kč a celostátně se vybralo 76 948 921 Kč.
V naší oblasti se peníze použijí zejména pro Dům léčby bolesti

s hospicem sv. Josefa Rajhrad a chráněné bydlení (mentálně postiže-
ných) sv. Michaela ve Vranově u Brna.
Menší projekty: Charitní pečovatelská služba - oprava prádelny,

obklady, Chráněné bydlení sv. Anežky - vybudování společenské 
místnosti, Objekt Bratislavská - rekonstrukce objektu pro lidi bez 
domova, Dětský domov Zábrdovice, Nízkoprahové denní centrum - pastorační asistent, který 
navštěvuje lidi převážně ve výkonu trestu, Denní centrum pro lidi bez domova - jídlo, hygiena, 
ošacení, obutí a další služby pro lidi bez přístřeší, ochranné pomůcky pro terénního pracovníka, 
Noclehárna pro lidi bez domova, Effeta pro lidi s mentálním postižením - vybudování výtahu
Pro zajímavost: nápis K † M † B †, kterým koledníci označují dveře a za kterými následuje 

letopočet, značí spojení Christus mansionem benedicat (Kristus ať žehná tento příbytek).
(ReBl)

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Obecní úřad zve srdečně všechny děti na dětský maškarní karneval, který se uskuteční v neděli 

3. března 2013 ve 14 hod. v obecním sále U Zahrádkářů. Každé dítě v masce má připravenou 
svoji odměnu. Děti, těšíme se na Vás.

SÁZEJ STROMKY PRO POTOMKY
V Pamětní knize obce Příbram, pan kronikář léta páně 1920 zaznamenal „Obec zakoupila 50 

třešní a 50 jablek …Jimi osázena byla stráň… Osázení provedly dítka za vedení řídícího učitele 
Josefa Kršky. … Postup tento zachován byl i v létech následujících… Ale příklady táhnou. Jest 
mi potěšením poznamenati, že od této doby soukromníci, hlavně majitelé nových domků, vyu-
žívají každého místečka volné půdy a zasazují každoročně stromky ušlechtilých odrůd ovoce.
Po letech budou zdejší občané s dostatkem ovoce zásobeni a budou nejednu korunku, hlavně 
ovšem obec, jíž vynahrazena bude desateronásobně hřivna, již nyní na tuto osazovací akci vyna-
kládá, nehledě k tomu, že i oku stromovím obklopená vesnička krásnější se bude jeviti, že zmizí 
suchopárné meze a stráně.“ Z těchto alejí zůstala nám pouze torza a je nejvyšší čas postupně 
nahrazovat dožívající stromy.
Velice rád uvítám iniciativu kohokoliv, kdo bude mít zájem sázet stromky pro potomky.

Na Státním pozemkovém úřadě již máme „přiklepnuty“ fi nance na opravu některých polních 
cest. Obec zajistila, že součástí rekonstrukcí těchto cest bude i souběžné vedení alejí.
Je ale nejvyšší čas, osázet torza alejí uvnitř obce popř. podél cest, které se nebudou rekon-
struovat. Obec zajistí stromky, nářadí a pozemky.                                                       (starosta)



SDRUŽENÍ RYBÁŘI PŘÍBRAM
Shrnutí 2012 – v uplynulém roce jsme začali ofi ciálně hospodařit

na rybníku Kuchyňka. Hospodaření spočívá v chovu a lovu ryb, ale také 
v údržbě a zvelebování jak rybníka samotného, tak i jeho okolí. Prv-
ním úkolem bylo zredukování náletových dřevin na březích rybníka
a údržba travnatého porostu. Započalo i čištění odtokového koryta, 
kde se pod vrstvou sedimentů skrývá krásné kamenné koryto. Také 
jsme započali s opravou bezpečnostního přepadu, který je za 60 roků 

fungování rybníka v dezolátním stavu a začal už i propouštět vodu.
Svojí činností se nám podařilo přispět k dění 

v obci, a to především organizování různých akcí, 
které zde buď zcela chyběly, jako např. rybářské 
závody, nebo akce, které se zde delší dobu neko-
naly – maškarní bál. Z reakcí zúčastněných se dá 
usoudit, že se tyto akce víceméně vydařily. 
Ve své činnosti jsme nezapomněli ani na naši 

mládež. Pro ty nejmenší příznivce rybářství jsme 
založili rybářský kroužek a připojili jsme se
i k dětskému dni, který pořádá každoročně obec 
na místním fotbalovém hřišti.
Plány 2013 – v tomto roce chceme pokračovat jak v naší hlavní činnosti (rybářství),

tak i v opravách a úpravách rybníka a okolí. Prvořadým úkolem je oprava přepadu a hráze
a tím i k navrácení původního objemu retenčního prostoru nádrže. Údržba zeleně a udržo-
vání pořádku v průběhu roku je pak samozřejmostí. V plánu je i umístění několika laviček
pro odpočinek při procházkách nejen našich občanů. 
Všichni, kteří se chtějí připojit k naší činnosti, mají možnost, a mohou se stát členem našeho 

sdružení. Otázky o podmínkách přijetí vám rád zodpoví předseda našeho sdružení pan Čeléni 
osobně, nebo na tel.: 777 625 678.
Upozornění – II. Rybářský maškarní bál, který se uskuteční v sobotu 16. února 2013 

v obecním sále „U zahrádkářů“ je vyprodaný, vstup je možný jen s místenkami, které jste si 
zakoupili.                                                                                                                            (SRP)

No a v neposlední řadě jsou tu hody. Rád bych velmi předčasně poprosil všechny urostlé
z jinochů k účasti nejen na hodové veselici, ale především ku pomoci při kácení stromu, pletení 
věnce a dalších pracích. Bylo by fajn, kdyby se nás někdy sešlo tolik, abychom májku doká-
zali postavit vlastníma rukama. Poprosil bych také sličné dívky ku pomoci se zdobením májek
a další organizaci. Čím více aktivních lidí bude, tím více práce se udělá a tím více času zbude
na veselost a radost.
Jan Werich k tomu dodává: „Ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady uděláme moc“
V závěru článku bych rád poděkoval Rosťovi, který to velmi dobře podle svého nejlepšího

vědomí a svědomí řídí. Neustále se snaží vymýšlet nové způsoby jak ušetřit co nejvíce fi nancí
na náklady. A tím ušetřit tyto prostředky k budování toho co je potřeba a co z našeho domo-
va dělá alespoň o trošku hezčí místo ke spokojenému žití. Chtěl bych také poděkovat všem
zastupitelům, kteří se zapojují nad rámec svých povinností, zejména Andrey, která se stará
o kulturní akce obce a vede dětský dramaticko-hudební kroužek (na dětském maškarním ple-
se bylo loni 58 dětí, na dětském dnu 56 dětí). Robertovi za správu, modernizaci a aktualizaci
obecního webu a ochranu vod. Paní Kubíčkové, která nám vždycky přináší dobrou náladu
a povzbuzení do další práce. Zvláštní dík patří naší Jitce, bez které bychom nebyli ani poloviční. 
Také je potřeba poděkovat TJ Sokol, za organizaci Pálení čarodějnic, Velké příbramské pouti
a dětskému dni. Velké díky patří zapáleným členům SRP o.s v čele s Robertem, která svoji 
činnost zahájila teprve nedávno, ale přesto se významně podílela na společenském obrození, 
vzpomeňme maškarní ples, vánoční prodej kaprů, letošní chytání na dírkách, zkrášlení okolí na-
šeho rybníka. Díky patří i začínajícím mladým hasičům, kteří pro všechny zájemce zorganizovali 
silvestr 2012 a oživují i další akce. V neposlední řadě je třeba poděkovat celému učitelskému 
sboru naší školy za výchovu a vedení dětí a budování lepších vztahů rodič-dítě-škola.
Největší díky si zaslouží každý z Vás spoluobčanů, sousedů a přátel, kteří se zúčastňují života 

společnosti v Příbrami na Moravě. Tisíceré díky!                                                                (PaGr)

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Směsný komunální odpad (popelnice) bude vyvážen každou lichou středu počínaje 13. únorem, 

separovaný odpad plast i papír se bude vyvážet každý lichý pátek.
Pokud se polepšíme v separaci odpadů (třídění) není nereálné, že příští rok snížíme cenu

za odpad na 350,-/osobu/rok. Záleží to na nás všech.
V areálu za školou bude možné odložit použité elektrozařízení (ledničky, mrazáky, prač-

ky, sporáky, mikrovlnky, televize...). Odložit lze kdykoliv po osobní domluvě na obci, nebo
na tel.: 724 306 358, obec@pribramnamorave.cz. Občanům, kteří nemají možnost tato zařízení 
odvézt sami, obec po domluvě zajistí odvoz z jejich domu. Tato akce je pod patronací míst-
ních hasičů. Zařízení bude odebíráno pouze kompletní!!! Do prostoru za školou lze po domluvě 
odkládat i železný šrot. Ten bude určen pro květnový sběr organizovaný našimi fotbalisty.
Po domluvě možný odvoz od vašeho domu.
V druhé polovině dubna bude velkoobjemový a nebezpečný odpad. Přesný termín bude upřesněn.

(starosta)
LETECKY Z OBCE
V letošním roce oslavíme 120 výročí otevření naší školy. K tomuto výročí organizuje škola

ve spolupráci s obcí oslavy. Konat se budou koncem roku, až bude mít tato budova nový kabát. 
Pevně věřím, že budeme úspěšní v dotaci a uděláme i nové dětské hřiště v mateřince. Tímto 
zdvořile žádám všechny, kteří mají fotky ze školy a školky, aby je poskytli na obci k oskenování. 
Budou využity pro tuto akci.

Pro rok 2013 obec, škola a fotbalisti nakupovali energie na komoditní burze. Oproti „ceníko-
vým“ cenám standardních dodavatelů obec ušetří 97 tis. na plynu a 27 tis. na elektrické energii. 
Pro obě komodity jsme vysoutěžili E.ON. V loňském roce a každý další rok obec ušetří změnou 
jističů 23 tis. a změnou sazeb 7 tis. Rada pro všechny „Nebuďte lenošní a řešte ceny za jaké 
nakupujete energie. U plynu můžete ušetřit 5 – 15 tis. ročně u elektřiny to bude nějaká tisíci-
koruna. Klidně se stavte pro radu na obec. 
V měsíci únoru bude v mateřince a jedné třídě základky vyměněno osvětlení. U ostatních světel 

budou vyměněny klasické žárovky za úsporné.
Od měsíce března bude rosické kino zrekonstruované a digitalizované i na 3D technologii.

Budou mít premiérové a kvalitní fi lmy současně s multiplexy. Už se těším.
(starosta)


