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Milí Příbramáci,
je to až k neuvěření, ale konec roku 2013 nás opět dohání. Myslím si, že jsme letos kulturně 
nestrádali a i ti nejzarytější škarohlídi nemůžou říct, že se naši stárci, SRPáci, sokoli, hasiči, 
škola, obec a další kulturně zainteresovaní nesnažili. Všem, kteří udělali život naší obci zase
o něco krásnější patří velký dík. Mimo tradiční akce byly uspořádány nové, jako např. lampionový 
průvod, který se iniciátorům perfektně vydařil a za povšimnutí stojí i to, že v hlavách spousty 
aktivních občanů zrají nové nápady.
Podařilo se nám získat několik dotací, něco málo zbudovat a připravit projekty na léta následují-
cí. S bilancováním nad rokem letošním a vizí rozvoje v příštím roce Vás seznámím v příštím čísle 
zpravodaje.
Nyní mi dovolte, abych Vám jménem zastupitelstva naší obce, zaměstnanců obce i jménem 

svým, popřál krásné, štědré a lásky plné vánoční svátky v kruhu Vašich nejbližších. Dětem přeji, 
aby pod vánočním stromečkem našly dárky, po kterých touží. Do nového roku Vám z celého 
srdce přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky a optimizmu. Ať je nový rok 2014, rokem plných 
radostných chvil a splněných přání. Šťastné a veselé Vánoce a nový rok.                        (starosta)

ZHODNOCENÍ PODZIMNÍ ČÁSTI FOTBALOVÉ SEZÓNY 2013/2014
Je za námi další podzimní sezóna, a proto je třeba se za ni trochu ohlédnout. Nevstupovali jsme
do ní s žádným cílem na umístění, jen jsme chtěli předvádět takový fotbal, který bude bavit nejen nás, 
ale také fanoušky. Bohužel toto přání se nám nesplnilo a letošní podzimní sezona patří k těm nejhorším 
a je třeba říct, že umístění na 12. místě (předposledním) je pro nás ještě hodně mírné.
Sehráli jsme celkem 13 zápasů. Je velice tristní, že jsme získali jen 6 bodů a to ještě 3 body byly

za kontumaci zápasu se Zbýšovem B, které se nedostavilo. A co je ještě horší, je celkový počet vstře-
lených branek. 12 golů za 13 zápasů je opravdu žalostné a s takovou produktivitou nemůžeme počítat 
ani s lepším umístěním. Naopak počet obdržených branek 46 s dlouhodobým porovnání není až tak 
nejhorší, ale určitě není ke chlubení. Bohužel se nám nedaří ani zapracovávat mladé hráče, kteří buď 
nemají výkonnost a nebo nejsou schopni unést kritiku starších hráčů.
K „vydařeným″ zápasům podzimu můžeme zařadit snad jen zápasy se Zakřany 2:0, 2:4, kontumaci

se Zbýšovem B 3:0 a zápas v Chudčicích, kdy jsme byli jednoznačně lepší, bohužel jsme prohráli 1:2. 
A pak snad ještě domácí zápas s Lukovany 1:3.
Ostatní výsledky: Domašov 0:4, Moravské Knínice 1:6, Veverské Knínice 1:5, Říčany B 0:4, Veverská 

Bítýška B 0:3, Vysoké Popovice 1:5, Čučice 0:4, Ketkovice 0:6.
Je třeba říci, že většina výsledků byla zapříčiněna hrubými chybami, které by se opravdu neměly stá-

vat. To je však zapříčiněno tím, že prakticky neprobíhají tréninky, je malá fyzička, práce s balonem je 
nadlidský výkon, ale také tím, že v žádném zápase jsme nehráli ve stejné sestavě, což bylo dáno velkou 
nedisciplinovaností jednotlivých hráčů. Největší uznání na druhou stranu patří Zdeňku Wasserbaue-
rovi a Ondrovi Patočkovi, kteří nastoupili ve všech mistrovských utkáních a tudíž ani jednou nechyběli. 
Co se týče střelců, tak je to velmi jednoduché. Nejlepším střelcem se stal se 3 góly Mlejňas. Poté 

po jednom gólu dali: Jan Procházka, Michal Krejčíř, Ladislav Hvězda, Dušan Lepšík, Martin Sys. Čisté 
konto udržel Honza Chadim pouze jedenkrát.
Abychom se z této situace dostali, bude zřejmě nutné pro jarní část sezóny zajistit posily, které 

kvalitu mužstva a předváděné hry výrazně zvednou, protože z vlastních zdrojů, již nejsme schopni 
vytvořit ani konkurenční tým, který by hrál ve čtvrté třídě důstojnou roli. Nebude to jednoduché, ale 
musíme se o to pokusit, pokud chceme, aby fotbal v Příbrami dál fungoval.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na chodu oddílu podílejí, fanouškům, kteří nás pod-

porovali během ne příliš povedené sezóny a také především obci za fi nanční a materiálovou podporu.

POZOR NA PODOMNÍ PRODEJCE
Nejde si nepovšimnout nájezdů hezky oblečených, dobře vypadajících a vždy pozitivně naladěných 

prodejců, kteří i několikrát týdně pobíhají po obci a nabízejí dle jejich tvrzení ty „nejzaručenější 
a nejlevnější dodavatele energií”. Našinec nepřipravený na nekalé praktiky, podlehne prvnímu dojmu 
na člověka, který je pěkně oblečen a příjemně mluví, bereme ho hned jako dobrého člověka. Daný 
prodejce s Vámi velice působivě diskutuje na téma, které je Vám příjemné, aby si získal Vaše „ANO” 
(prodejce použije několik po sobě jdoucích otázek, na které nejde odpovědět „Ne” a získá si tak Vaše 
další „ANO” při dotazu: Jestli nechcete změnit dodavatele a ušetřit?). Tlačí na Vás různými argumen-
ty, že současný dodavatel končí, že když mu to nepodepíšete budete do měsíce bez elektřiny, nebo 
požaduje okamžité podepsání nové smlouvy s tím, že akce končí dnes a od zítřka všichni zdražují…. 
Pozdě si pak uvědomíte, že jste udělali hloupost.
V dnešní době se musí mít člověk obzvláště na pozoru, aby nenaletěl na velice propracované

taktiky, jak Vás oklamat. Praktik, které jsou dnes používány je nepřeberné množství od převlékání se 
do oblečení známých společností, třeba E.ON nebo RWE (i mě takto napálili) a s informací „My jsme 
od E.ONu a jdeme zkontrolovat jestli máte ten nejvhodnější produkt. Ukažte nám vyúčtování”. Zde 
si opíšou vaše iniciály a v následné smlouvě zfalšují Vaše podpisy a je „vymalováno”. Pokud se budeme 
všichni držet pravidla NEPODEPISOVAT IHNED, ale nechat si několik dnů na rozmyšlenou a hlavně 
se s někým poradit, ušetříte si mnohdy spousty problémů. Pokud přijdete pro radu na OÚ rádito 
s Vámi prodiskutujeme. Berte prosím ve zřetel, že dotyční jsou schopni zalhat cokoliv a že ob-
vykle jediným důvodem je fi nanční zisk. Za jednu podepsanou smlouvu inkasují jeden až dva tisíce.
Na listopadovém zastupitelstvu jsme schválili Tržní řád, který zakazuje podomní i pochůzkový pro-

dej. Je to v současnosti jediný možný krok jak ochránit občany. Pod značky s názvem obce budou 
umístněny informační tabule o tom, že má obec tento řád schválený.
V případě, že Vás i nadále bude někdo obtěžovat, nahrajte před prodejcem, že voláte sta-
rostovi, který zavolá policii a ti to přijedou s dotyčným řešit. Nebo mi opravdu zavolejte
na č. 724 306 358 a já si s nimi dojedu „promluvit”.                                     (starosta)

120. VÝROČÍ OTEVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘÍBRAM NA MORAVĚ
Při vyslovení slova škola si každý z nás představí něco jiného. Školou povinné zamrazí v zátylku

a s tlakem v žaludku vzpomenou na stres při nedávném zkouškové období. My „odrostlejší škol-
ních lavic” již víme, že se jednalo o bezstarostná léta, která se nevrátí a o to víc na ně rádi 
zavzpomínáme. Cestovat časem zpět není ale zcela jednoduché. Každý z nás si uchovává střípky 
okamžiků a pro složení celého obrazu je mnohdy zapotřebí více indicii, jako fotografi e, návštěva 
místa, spolužáci atp. Pokud si se školou spojujeme osoby nebo okamžiky, které nás pozitivně 
ovlivnili na začátku naší životní pouti, tak je to dobře. Pro mne je touto osobou náš pan učitel 
Lubomír Laichman. Ale v historii naší školy bylo skvělých pedagogů spousta a každý z nás má 
toho nejlepšího. A proto, že se naše škola v letošním roce „dožila” význačného jubilea, a to
120. roků, rádi spoluorganizujeme tyto oslavy. Prosím Vás tedy, pokud může kdokoliv z Vás
zapůjčit předměty či fotografi e, které mají s tematikou školy cokoliv společného, budu moc rád.
Oslavy se uskuteční ve čtvrtek 12. prosince 2013.
Od 15 hod. budou v budově školy k vidění práce žáků, dobové dokumenty, fotografi e, ukázka 
učebních pomůcek atp.
Od 16 hod. proběhne v MŠ bohatý kulturní program, na kterém vystoupí žáci mateřské
a základní školy s divadelním představením O dvanácti měsíčcích a hudebním vystoupením.
Všichni jste srdečně zváni. Přijďte zavzpomínat na časy minulé, podívat se jak máme 
pěknou školu a školku i zevnitř a shlédnout výtvory a vystoupení našich šikovných dítek.

(starosta)

ŠKOLNÍ KRONIKA 1893
Původně byla zdejší obec, též i Popovice, Lukovany, 

Zakřany, přifařena i přiškolena do Rosic. V Popovicích 
nalézala se pouze kaple, ve které p. kaplan z Rosic ně-
kdy odbýval služby Boží. Když pak roku 1768. zřízena 
byla v Popovicích lokálka (nynější fara), založena téhož 
roku při té příležitosti škola v Popovicích od 6 obcí,
Popovice, Příbram, Lukovany, Zakřany, Jakubov,
Oujezd. Tyto obce se zavázaly školu samy vystavěti



a v dobrém stavu udržovati, jakož i učitele platiti. Kolem roku 1880 počala obec Příbramská pomýš-
leti na vyškolení, neb počet žáků byl asi 170. Obec Příbramská byla výnosem vysoké c. k. zemské 
školní rady v Brně ze dne 25. února 1892 vyškolena ze školního obvodu Popovského. Občané přáli 
si vystavěti školu uprostřed obce, ale ze zdravotních ohledů a z toho důvodu, že místo stavební 
bylo malé, nebylo přání jejich vyhověno. Tu jednalo se by byla škola postavena na východním kon-
ci osady naproti myslivně pop. č. 33 (nyní budova OÚ), a když tu poloha nevyhovovala, usneseno 
postaviti školu na malém návrší nad osadou na jejím západním konci. Vypracování plánu na stavbu 
školy trojtřídní svěřeno panu Metodějovi Rejtharovi, staviteli z Rosic, kterýž stavbu rozpočetl 
na 15.000 zl. Stavba zadána k úplnému provedení témuž staviteli za 15.000 zl. Se stavbou školy 
započato hned na jaře r. 1893 a protože počasí bylo velmi příznivé (nepršelo celé léto), byla stavba
ku konci měsíce srpna 1893 téměř již hotova. Škola byla úředně přijata po předsevzatém
kolaudačním řízení ze dne 24. srpna r. 1893. Dne 27. srpna 1893 byla školní budova slavnostním 
způsobem posvěcena a odevzdána svému účelu.

PAMĚTNÍ LISTINA
Léta Páně 1893 byla škola Příbramská dílem nákladem obce, dílem nákladem velkostatku

Rosického vystavěna za panování císaře a krále Františka Josefa I., sv. Otce Lva XIII., biskupa 
Brněnského Františka Sal: Bauera, cís. k. okresního hejtmana Jan Prokeše za 15.000 zl.
Dne 16. září zahájen školní rok slavnými službami. Na počátku školního roku bylo školou

povinných žáků 173 – chlapců 99, děvčat 74.

1927-28
V roce 1906, kdy přišel jsem do Příbramě, bylo v této obci 148 domovních čísel v nichž bydlilo 

asi 240 rodin. V tom roce bylo školou povinných 200 dítek. Počet tento rok od roku stoupal
a dosáhl ve šk. r. 1917/18 počtu 256 dítek. Od tohoto roku jeví se stálý úbytek. Ač po světové 
válce stále se v obci nové domy staví, počet domovních čísel činí již 205, a v nich bydlí 300 
rodin, přece i letos počet dítek školou povinných poklesl. Jest nesporno, že příčinou toho jest 
válka. Však i jinde příčina tkví. Ustavičný boj o skývu chleba a častá nezaměstnanost v dělnické 
vesnici nutí rodiny omezovati se na počet 1-2 dítek. I částečná pohodlnost zavládla v rodinách. 
Školou povinných dítek jest na začátku šk. roku 141, na konci již 127.                     (Josef Krška)
Poznánka starosty: v roce 2013 máme 282 domovních čísel z kterých je 58 chalup. V 224 tr-

vale obydlených domech žije 595 obyvatel. Ve školním roce 2013/14 máme školou povinných 24 
dítek. Tento údaj je oproti předcházejícím historickým počtům žáků zavádějící, protože dříve 
chodili do naší školy i děti starší. K dnešnímu dni máme v naší obci 77 dětí do 15 let (58 chlapců 
a 41 děvčat), resp. 113 „dětí“ do 18 let (65 chlapců a 48 děvčat).

DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKA
V pondělí 25. listopadu jsme jeli do Brna na divadelním představení o Hurvínkovi. V představení 

vystupovali Hurvínek, Mánička, pes Žeryk a pan Spejbl, odehrávalo se 6. prosince. Hurvínek
s Máničkou se nudili, proto si šli postavit sněhuláka. Při stavění si Mánička roztrhla kabát
a Hurvínek kalhoty. Potom šli bruslit a sáňkovat. Hurvínek chtěl vystrašit pana Spejbla, převlékl 
se za čerta a šel do sklepa pro uhlí. Ve stejnou chvíli se ale i Spejbl převlékl za čerta, ve sklepě 
se potkali a Hurvínek praštil pana Spejbla do hlavy lopatou. Všechno však nakonec dobře dopadlo 
a nikomu se nic nestalo. Divadlo jsme si všichni užili a už se těšíme, jak prožijeme mikulášské 
oslavy.                                                                                                                   (Žáci 5. ročníku)

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Sraz lampionového průvodu byl 16. 11. v 17:00 na Brodku. Děti si měly donést 

lampion. Lampionový průvod vedl na dětské hřiště. Cestou jste mohli vidět hořící 
strašidla která se buď smála nebo šklebila. Na dětském hřišti jsme vypouštěli 
lampiony a dostávali tatranky. Mohli jste si vybrat buď červený nebo žlutý lam-
pion štěstí. Když jste vypustili lampion štěstí mělo se Vám splnit přání. Lampiony 
bylo potom vidět jenom jako malé tečky. Bylo nádherné se dívat na lampiony. 
Mohli jste si vzít teplý čaj. Druhý den jsme sbírali lampiony štěstí z polí a zahrad.

(Petra Bouzková a Bára Grůzová)

Už je to tu zas!
Poslóchéte všeci Příbramáci,
Vaši dobrovolní hasiči si Vás všecky dovolujó pozvat na voslavu
Novýho roka. K týto velký hodálosti nám zavrzá do rytmu parta betelnech 
muzikantů, která to dala do kupy enom kvůli nám všem a páč slíbily extra 
zážitek a nějaký to překvápko, tak si říkajó Silvestrovský překvápko.
Všecky Vás z celýho srdca zveme a že nebudete na suchu a nebudete
se nudit , vo tom se přiďte přesvědčit sami.
Tato akca vypukne 31. 12. 2013 ve 20 hod.. Vlezný v předprodeju bude 
50 Kč a můžete si je kópit každé pondělek v naší hasičce vod 18:30 hod. 
do 19:30 hod. Na fl eku to vlezný bude za 70 Kč.
Těšíme se ne Vás, Vaši hasiči. 

DALŠÍ KULTURNÍ AKCE A INFORMACE
I letos 5. 12. ve čtvrtek, se Mikuláš s andělem a čertem chystá na obchůzku naší vesnicí, 

aby navštívil děti hodné, ale i zlobivé. Pokud máte doma takové dítko, neváhejte a objednejte si 
návštěvu buď mailem: anenkovska@seznam.cz, nebo telefonicky 603 849 736.

V pátek 20. prosince 2013 se v 17 hodin uskuteční „Slavnostní rozsvěcení Vánočního
stromečku“. Vánoční atmosférou zavoní tradiční svařáček, teplý čaj pro děti a SRP uvaří svoji 
báječnou polévku. V prostorách Kaple sv. Floriána a Panny Marie vystoupí žáci ZŠ a MŠ, následně 
vystoupí s hudebním programem příbramské kvarteto. Děti dostanou drobný pamlsek a oblohu 
prozáří ohňostroj.

Obecní ples se uskuteční v sobotu 18. ledna 2014 ve 20 hodin.
Přijďte se v nastávající plesové sezoně pobavit do obecního sálu.
Čeká na Vás bohatá tombola, občerstvení a skupina Sagitta.

SDRUŽENÍ RYBÁŘI PŘÍBRAM
Vánoční kapřík – připomínáme občanům, kteří mají zájem o vánočního 

kapra, že naše sdružení plánuje pro naše občany dovoz kaprů z Vysočiny, 
z Rybářství Velké Meziříčí, a. s. sádky Náměšť n. Oslavou. Ryby si můžete 
objednat v kanceláři OÚ Příbram, a to nejlépe do 15. prosince 2013, kde 
získáte i další informace. Na základě dotazů a přání některých kupujících 

chystáme na letošní prodej kaprů i prodej svařeného vína na zahřátí pro čekající.
Pozvánka – všechny příznivce dobré zábavy zveme na, již tradiční Rybářský maškarní bál, 

který se uskuteční v sobotu 15. února 2014 v obecním sále „U zahrádkářů”. Upřesňující 
informace o této akci budou zveřejněny v cca třítýdenním předstihu na plakátech a interneto-
vých stránkách obce a na stránkách našeho sdružení: www.rybaripribram.cz. V tomto termínu 
bude zahájen i předprodej místenek.
Lov na dírkách – stejně jako loni, tak i na letošní zimu chystáme 

„Lov na dírkách″. Jedná se o lov pstruhů pod ledem způsobem, jakým 
se ryby loví v severských zemích. Lov bude zahájen po zamrznutí 
rybníka do bezpečné tloušťky ledu. Tento netradiční způsob lovu 
si mohou vyzkoušet i ti zájemci, kteří nevlastní potřebnévybavení, 
neboť toto si bude možné zapůjčit na místě. Dle aktuálního sta-
vu ryb zde půjde si zakoupit čerstvého pstruha, kterého vám rádi
na místě vykucháme.                                                               (SRP)


