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Všem věrným čtenářům přeji krásný sluncem zalitý den.
Teprve včerejší vycházka po rozblácených polních cestách, doprovázená zpěvem Skřivánků a dneš-
ní ranní půlhodinové vykouknutí sluníčka mě ze zimní rozmrzelosti naladilo na tu správnou notu.
I letošní rok slibuje získání dalších dotací pro zvelebení života v obci. První „vlaš-

tovkou“ bylo schválení žádosti Jihomoravským krajem na 180 tis.. Tato částka bude
využita na opravu chodníku od OÚ k Jelínkovým. Jsme v očekávání na získání dotace na cvi-
čebnu v ZŠ. Velkou radost mi udělal zájem o brigády ve cvičebně. Mákli si nejenom naši hasiči, 
ale i tatínkové žáků školy a mateřinky. Prosbu o pomoc při brigádě zasílám e-mailem, takže 
pokud má někdo vůli se některých následujících brigád účastnit, může na sebe poslat kontakt
na: obec@pribramnamorave.cz. Blíže realizaci je i vybudování některých společných zařízení 
v rámci pozemkových úprav. Kalkulovaná částka uvolněná z evropských fondů je 24 mil.. Pokud 
všechno dobře půjde, začne se v druhé polovině roku. V následujícím měsíci budeme vybírat 
fi rmu na zateplení ZŠ, MŠ a rekonstrukci OÚ. Mírnou čáru přes rozpočet způsobila dlouhá 
zima, tak snad zvládneme všechna předsevzetí, která jsme si dali a mezi která patří: vyčištění, 
oprava a udržování kvality vody v požární nádrži, sázení ovocných stromků, fasáda kulturního 
domu, dětské hřiště v MŠ, studie ozelenění návsi atp. Z projektů realizovanými spíše sdruženími 
za podpory „pouze“ fi nanční patří oprava přepadu rybníka a jeho okolí, klubovna, údržba areálu
TJ Sokol, instalace laviček a další. Hlavní podíl na tom, zda to zvládneme je na podpoře a pomoci 
nás všech a na fi nancích.
Průběh letošního jara je poněkud nešťastný, tak bych Vás požádal o shovívavost se schůdností 

a sjízdností některých cest. Kladem je to, že po extrémně suchém loňském roce se konečně 
dostane voda do země, záporem jsou rozbahněné cesty. Řešte svedení vody a sluníčko zajis-
tí nápravu. Nelze všechno vyasfaltovat nebo vysypat štěrkem. Jednak na to nemáme peníze
a za druhé, ne vždy je to řešení.
Opět se dostáváme do období jarní očisty našich pozemků. Tímto připomínám, že se pálí vý-

hradně suchá dřevní hmota a to, že vykuřováním sousedů si dobré vztahy nevytvoříte. Prostě 
dřevo se pálí, zbytek se kompostuje.
V čem se musíme polepšit, je informovanost o kulturních akcích v dostatečném předstihu. Pra-

cuje se na koordinaci všech kulturně činných a následném ročním kalendáři připravovaných akcí.
Už konečně prosluněné jaro a úsměv na rtu Vám přejí zastupitelé a zaměstnanci obce.

(starosta)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dovolujeme si tímto způsobem popřát všem oslavencům za měsíc duben, květen a červen

vše nejlepší k jejich životnímu jubileu.
Duben
Jana Nekužová, Jan Kadaňka, Josef Patočka č.20, Jan Jelínek, Jiřina Foralová,
Věra Patočková, Milada Horáková
Květen
Miloš Foral, Vladimír Prokeš, Alena Hájková, Alena Horáková (hájenka),
Ladislav Vaverka, Ladislav Špička, Jana Jiříčková, Marie Nevřivá
Červen
Naděžda Škorpilová, Jaromír Dvořáček, Anna Fialová, Jana Prokešová

POZVÁNKA NA ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ DO VELKÉHO MEĎERU
Dovolujeme si Vás pozvat na další zájezd pořádaný obcí v sobotu 22. června 2013 (odjezd cca 

v 6 hod.) do termálních lázní na Slovensko do Velkého Meděru (http://www.thermalcorvinus.sk). 
Jedná se o opravdu skvělý tip na celodenní a celorodinný úchvatný výlet pro všechny. Prioritně 
budou upřednostňovány děti (15-) s rodiči a senioři (60+), kteří jsou občany naší obce. Cena zá-
jezdu je 500,-/osobu. V ceně je započítána doprava a vstupné vč. všech atrakcí. V ceně nejsou 
započítány další služby jako sauny, masáže atd. (viz. web).
Obec přispívá na dítě do 15-ti let 300,-, na rodiče tohoto dítěte a na seniory od věku 60 let 

200,-, na ostatní občany Příbrami 100,-. Příklad: oba rodiče se dvěma dětmi do 15-ti let zaplatí 
1 000,- a obec stejnou částkou přispěje. Upozorňuji, že v areálu se plátí eury, ale je tam i smě-
nárna. Mimo peněz si nezapomeňte vzít župan, osušku a nějaké „žabky“. Neváhejte se hlásit, 
kapacita je omezena.

SBĚR OBJEMNÝCH A NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A ELEKTROZAŘÍZENÍ.
Od středy 17. 4. 2013 od 13 hod. do pátku 19. 4. 2013 16 hod., budou na obvyklém mís-

tě přistaveny kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad. Upozorňuji, že odpady budou 
odebírány pouze v době od 10 hod. do 19 hod. a pouze ve stavu, na kterém jsme se již domluvili.

SDH Příbram na Moravě ve spolupráci s obcí, otevírá ve dvoře za školou ekodvůr na sběr elek-
trozařízení. Otevírací doba příjmu elektrospotřebičů bude vždy první sobotu v měsíci v době
od 10 hod. do 11 hod.. Odpoledne od 13 hod. do 15 hod.. Při nemožnosti odvozu vlastními
silami, zajistí svoz po obci hasiči (nutná předchozí domluva na OÚ). Odevzdané elektrozařízení 
musí být kompletní. Sběrem podporujete SDH Příbram na Moravě.

(starosta)

POZVÁNKA DO DIVADLA
Obecní úřad pořádá 18. května 2013 (v sobotu) v 17 hod. zájezd do Mahenova divadla

na komedii Mandragora – Nejslavnější a nepochybně nejzdařilejší renesanční komedie vůbec. 
Jednotné vstupné je 160 Kč (OÚ využil slevových kupónů), doprava je zdarma (využíváme dota-
ce z JMK)!!!! Zájemci se mohou hlásit u p. Nenkovské na tel. č.: 603 849 736.

hitlerovskému Německu a tak přispět k navrácení svobody své vlasti. 1. května 1939 přešel 
ilegálně polské hranice a v Krakově vstoupil do tvořící se československé vojenské jednotky. 
Její organizování a výcvik byl přerušen přepadením Polska Německem 1. září 1939. Před po-
stupující německou armádou se příslušníci československého legionu pod vedením plukovníka 
Ludvíka Svobody stáhli na území sousední Sovětské Ukrajiny, která byla součástí Sovětské-
ho svazu. Po měsících strávených v sovětské integraci odjel Josef Krška s transportem přes 
Cařihrad a Bejrút do Francie, kde byl v Agde zařazen jako velitel čety v 9. rotě pěšího pra-
poru tvořící československé zahraniční armády. Po napadení Francie nacistickým Německem
se zúčastnil obraných bojů na Marně, Loiře a Seině. Když Francie kapitulovala, zachránil
se na uhelné lodi, plující do Gibraltaru a zde se nalodil na jednu z 31 lodí konvoje plujícího
do Liverpoolu. Také v československém zahraničním vojsku ve Velké Británii byl zařazen
na velitelské místo u pěchoty a sloužil při ochraně jižního pobřeží proti možné invazi němec-
kých jednotek po moři. Krátce před koncem války absolvoval tankovou školu a byl zařazen
k Čs. obrněné brigádě, s níž se zúčastnil obléhání francouzského přístavního města
Dunkerquere. Po skončení války se vrátil domů, kde se shledal se svými rodiči, kteří prožili válku 
za dráty koncentračního tábora a dozvěděl se, že jeho bratranec byl okupanty popraven.
I po válce zůstal Josef Krška v armádě a to i po únorových politických změnách v roce 1948

a dosáhl hodnosti plukovníka. Podílel se na budování československého vojenského školství. V roce 
1970 byl ve svých 57 letech z armády propuštěn se zákazem nošení uniformy a vyznamenání.
Prameny: Vzpomínky na Josefa Kršku, národní osvobození 5/1994



SDRUŽENÍ RYBÁŘI PŘÍBRAM
pořádá v sobotu 25. května 2013 na rybníku Kuchyňka
I. ročník dětských rybářských závodů pro děti a mládež
od 7 do 15 let věku. Pro děti budou připraveny lákavé ceny. Pro všechny 
příchozí bude připraveno bohaté občerstvení i prodej živých ryb.
Pro zájemce, kteří si chtějí vyzkoušet rybolov na našem rybníku,

připravilo SRP na vybrané dny letošního roku „Rybářské dny“ (den
otevřených dveří). První termín je neděle 26. května 2013. Neboť jsme neziskovou organizací 
bude v tyto dny pro všechny zájemce rybolov bezplatný. 
Více informací získáte na internetových stránkách www.rybaripribram.cz, nebo u předsedy 

SRP pana Čeléniho na telefonu 777 625 678.                                                                      (SRP)

PŘÍBRAM V ROCE 1482.
V době, kdy po smrti krále Jiříka z Poděbrad se v r. 1471 ujímá kralování Vladislav Jagellonský 

a zvelebuje svoje sídlo Pražský hrad, tak majitel rosického hradu Hynek z Kukvic a Rosic rovněž 
přestavuje značně poničený hrad husitskými válkami. Současně s tím rozšiřuje svoje panství 
vykupováním okolních obcí od jiných šlechtických a nebo církevních vlastníků. Tím zakládá velké 
rosické panství, které vydrží necelé čtyři století.
Příbram vykupuje od Jana ze Šelmberka v r. 1482. Zápis o tomto prodeji je zaznamenán

v Moravských zemských deskách a je to v podstatě kupní smlouva. Originální text této nej-
starší zprávy z Moravských desek je následující: „ Jan z Šelmberka Hyncovi z Kukvic a z Rosic
a jeho erbóm a budoucím dědictví své vlastní z tvrz Popovice se vsí Popovice s dvorem s kostel-
ním a kaplanským podacím v Popovicích, ves Příbram s mlýnem pod tú vsí, ves Újezd s mlýnem, 
ves pustú Radslavice, s lidmi platnými i neplatnými s roli oranými i neoranými s úroky s úžitky
a požitky všelijakými, kterýmižkoli jmény mohou menovány býti s rybníky, rybničištěmi, lukami, 
pastvinami, pastvištěmi, s lesy, chrastinami, potoky s vodami, s horami, údolinami, s mezemi, 
hranicemi i se vším jiným příslušenstvím, což k tomu zboží ze starodávna přísluší s plným právem 
a panstvím nic sobě ani erbóm svým na tom práva nepozastavuje. Prodal jsem a v desky zemské 
vkládám a vpisuji ku pravému dědictví“. Škoda, že tam není údaj, kolik usedlostí bylo v Příbrami. 
O nich a jejich majitelích se dovídáme až po třicetileté válce v roce 1657. Také je důležité 
si připomenout, že Příbram byla přifařena k popovické faře už v roce 1373 spolu s Újezdem, 
Radslavicemi a Jakubovem.
Protože osud Příbrami je od r. 1482 spjat s rosickou vrchností je dobré si uvědomit,

jak vznikala. Po husitské době, která končila 1432 bitvou u Lipan zůstala v Rosicích v r. 1437 jen 
pustá tvrz. Tu převzal Jošt Hecht z Rosic a začal budovat hrad, který od něho koupil r. 1464 Hynek
z Kukvic a pokračoval v jeho díle, že v r. 1468 byl natolik pevný, že odolal dobývání vojsky Jiříka 
z Poděbrad. V r. 1522 Kateřina z Kukviců prodává svoje rosické panství Bohunce z Pernštýna
a tím nastupují na hrad páni z Lipé, hlavně Pertold, hejtman moravský a pán Rosic, který už 
značně velké panství prodává r. 1556 Janu staršímu ze Žerotína a na Náměšti. V kupní smlouvě 
se uvádí následující: Rosice hrad i městečko, předměstí Pemdorf, obora a 2 panské domy, ves 
Pendorf a patronátem, dvůr, pivovar a mlýn,Tetčice s vinohrady na Bučíně, Babice, Zakřany, 
Lukovany se dvorem a patronátem, Příbram, Újezd, Zhoř, Litostrov, Chroustov, Říčky, Omice, 
jedna usedlost v Jakubově, podíly na Zbraslavi a Popůvkách, poustky Raclavice, Ochoz, Ostrov, 
Lhotky, Bukovany a Komínec. Největšího rozkvětu zažívají Rosice za Karla staršího ze Žerotína, 
který po otci Janovi se v r. 1580 ujímá dědictví. Je to velká osobnost v českých dějinách, např. 
velmi podporoval Jednotu bratrskou, J. A. Komenského a zasloužil se o výtisku Bible Kralické. 
V r. 1645 jsou obdarovány Rosice hraběti Verdenbergovi, který přes císařského generála Enke-
voirta zajistil ochranu a protekci psanou salvou kvardou samým generálem Torstensonem. Tím 
bylo rosické a náměšťské panství na rozdíl od Velké Bíteše ochráněno před švédským vojskem.

(MvDr. Jiří Hájek)

VÝZNAMNÍ OBČANÉ
Krška Josef 18. 1. 1913–1974
Narodil se v Příbrami u Brna v rodině řídícího učitele obecné školy. Po ukončení základní obecné 

školy pokračoval ve studiu na gymnáziu a po maturitě na vysoké škole. V toce 1937 však vyso-
koškolská studia přerušil a nastoupil do armády k hraničářskému praporu. Bylo to v době, kdy 
se v pohraničí aktivovalo hnutí sudetoněmecké Henleinovy strany, usilující za pomoci Německa 
o odtržení republiky. V řadách československé armády zůstal i po odstoupení pohraničních 
území Německu. Když pak 15. března 1939 Německo obsadilo zbývající české území a česko-
slovenskou armádu rozpustilo, rozhodl se odejít do zahraničí a zapojit se zde do boje proti

ZAČÁTEK JARNÍ FOTBALOVÉ SEZONY 2013
Po dlouhé a tuhé zimě už snad začíná i fotbalová sezona – jaro 2013. Do této jarní sezony

vstupujeme z pěkného předposledního místa a proto musí být naším jediným cílem toto mís-
to udržet a pokusit se v tabulce postoupit snad ještě o nějaké to místo výše. Zimní příprava 
probíhala poměrně v tradičním duchu, kdy jsme absolvovali páteční tréninky v hale v Rosicích
a v sobotu byl kondiční výběh do okolních lesů. Abychom prověřili jak na tom jsme, sehráli jsme 
dva přátelské zápasy. Se Sokolem Rapotice B, což je účastník 3. třídy kraje Vysočina, tedy 
mužstvo, které hraje o třídu výš. Tento zápas jsme prohráli 7:1. Druhý přípravný zápas jsme 
sehráli se Sokolem Lukovany. S tímto soupeřem se nám dařilo mnohem lépe a prohráli jsme
hokejovým výsledkem 7:5.
A na co se těšit v jarní sezoně? Je toho opět hodně. Především jsou to mistrovská utkání,

ale také řada již tradičních kulturních, či jiných akcí. Na všechny tyto akce jste srdečně zváni 
a pokud má někdo zájem, může se zapojit i do příprav 
těchto akcí.
Pokud někoho zajímají fotky z podzimní sezony, jsou 

uveřejněny ve fotogalerii obecních stránek.
TJ Sokol Příbram na Moravě se těší na Vaši podpo-

ru na domácích i venkovních zápasech, dále pak také
na Vaši účast na kulturních akcích. Doufáme, že bude-
me podávat dobré výkony, které Vám udělají radost 
a že naše akce Vám zpříjemní běžný život kulturním 
zážitkem.
Samozřejmě také proběhne i sběr železného šrotu. 

(termín bude upřesněn.)

TJ Sokol Příbram zve všechny občany na své již tradiční akce:
30. dubna proběhne na hřišti pálení čarodějnic. Bude připravena tradiční hranice, k tanci
a poslechu budou hrát Noví Kaskadéři a samozřejmostí bude také občerstvení ve formě výbor-
ného guláše, douzovaných cigár a také dobré pivo, víno, svařák a jiné pochutiny. Akce začíná 
v 19 hodin. Zapálení hranice proběhne po setmění.
O víkendu 4.-5. května se uskuteční tradiční Příbramská pouť. V sobotu 4. května
ve 20 hod. se bude konat Pouťová zábava, kde zahraje Trio Jiřího Pospíšila ze Zakřan, které 
se velice dobře uvedlo na Příbramských hodech. V neděli ráno proběhne tradiční zvaní na pouť 
za doprovodu kapely Lesanka. Na návsi budou pro děti k dispozici pouťové atrakce a v neděli od-
poledne zahraje a zazpívá kapela Lesanka. O občerstvení se postará pan hostinský Chmelíček.
Na obě dvě akce jste srdečně zváni.

Ne 14. 4. 16:00 Kuřim B - Příbram
Ne 21. 4. 16:00 Příbram - Zakřany B
So 27. 4. 16:00 Chudčice - Příbram
Stř. 1. 5. 16:30 Čučice - Příbram
So 4. 5. 16:30 Příbram - Říčany B
So 11. 5. 16:30 Vys. Popovice - Příbram
Ne 19. 5. 16:30 Příbram - Domašov B
So 25. 5. 16:30 Lukovany - Příbram
Ne 2. 6. 16:30 Příbram - Vev. Bitýška
So 8. 6. 16:30 Zbraslav - Příbram
Ne 16. 6. 16:30 Příbram - Čučice


