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Vážení a milí,
i v letošním roce a opět se zpožděním Vám všem jménem svým a zastupitelstva přeji
z celého srdce, aby rok 2014 byl rokem harmonickým, bezstarostným, bez zdravotních kompli-
kací a plným štěstí, osobní i rodinné pohody a celkové soudržnosti. Dle všemožných věšteckých 
technik nacházíme na ten letošní rok samá pozitiva, tak přidejme ruku k dílu ať na nás to štěstí 
nezapomene :-).
Jak jsem slíbil, dlužím bilancování loňského roku, ve kterém bylo na investiční akce čerpáno 

4,65 mil. a lze konstatovat, že se jednalo o rok věnovaný především naší škole. V posledních pěti 
letech bylo obcí do školy investováno téměř devět milionů. Část těchto nákladů byla fi nancována 
dotacemi. V roce 2013, kdy naše škola oslavila 120. výročí, investice obce překročily částku
3,8 mil. (z této částky bylo 1,2 mil. z dotací SFŽP a JmK). Budova školy byla kompletně zateple-
na, děti dostaly novou tělocvičnu, v zahradě mateřinky vyrostlo nové hřiště, navýšen byl počet 
žáků MŠ z 23 na 28 žáků, bylo z větší části zrekonstruované osvětlení a započala rekonstrukce 
sociálního zařízení tělocvičny (které se nyní dokončuje). V průběhu jara bychom rádi zkulturnili 
pozemek před školou a dle výsledků zápisu dětí do ZŠ a následně MŠ budeme řešit případnou 
potřebu druhé třídy MŠ nebo rekonstrukci toalet ZŠ.
V obci patřilo k loňským fi nančně nejnáročnějším akcím oprava a rozšíření chodníku ve středu 

obce, oprava kanalizace pod návsí a oprava kanalizace ve Skalkách. I přes nemalé investice 
máme pořád „naspořeno“ kolem 4 mil. V letošním roce máme v plánu celkovou rekonstrukci budo-
vy Obecního úřadu (za ten se už stydím), opravu střechy Kulturního domu (krytina se dá loupat 
jak perníček), realizace chodníku od bývalé cihelny po dům manželů Patočkových (č. p. 217) 
(tam už je to pro chodce o život), opravu zbývající části chodníku v ulici Výhon (projít koloto-
čem schvalování bude nadlidský výkon), přestavbu prostor bývalé pálenice na prostory zamě-
řené pro využívání našimi juniory a dle fi nančních možností realizace chodníku od domu Žůrků
po autobusovou zastávku. Mezi teoretické vize letošního roku patří i realizace stabilního
zastřešení části, popřípadě celého parketu na návsi, osázení části návsi ušlechtilou květenou,
ale vše je o úspěšnosti získání dotací. V současnosti připravujeme dokumentaci k realizaci
splaškové kanalizace a čističky odpadních vod. Na polovinu června plánujeme kurz pro seniory 
zaměřený na elektronickou gramotnost.
Jak se říká kárat se má za zavřenými dveřmi a chválit se má veřejně a nahlas, nemohu nepo-

chválit místní aktivní jednotlivce, skupiny, sdružení, spolky a školu za obecně prospěšné aktivity 
které nám to tady dělají hezčími. Obec se snaží všemu tomuto lidu vezdejšímu a všeobecně 
prospěšnému vycházet vstříc a bude tomu tak i nadále.
S potěšením Vám tímto oznamuji, že díky vaší píli při recyklaci odpadu a bezkonkurenční ceně 

za svoz odpadů fi rmou AVE CZ, zastupitelstvo schválilo snížení poplatku za odpad pro rok 2014 
na 350,-/osobu/rok splatné do 31. 5. 2014.
V době nestabilního počasí a době přívalových dešťů je pozitivní zprávou i to, že je v letošním 

roce velice reálná revitalizace Příbramského potoka, od rybníku Kuchyňka po mostek. Občané 
vlastnící nemovitosti v blízkosti tohoto potoka budou moci lépe spát. Tuto akci budou zajišťovat 
Lesy ČR.
Vzhledem k několika úspěšným akcím nabídky plastových popelnic na kolečkách pro naše občany, 

jsou opět „k mání“ popelnice 120 l za 600,- a popelnice 240 l za 800,-. Objednávky prosím hlaste 
na OÚ na tel.: 546 450 224, SMS na 724 306 358 nebo na mail: obec@pribramnamorave.cz.
Děkuji za pozornost a přeji vám krásný pohodový den.                                                       (starosta)

SDRUŽENÍ RYBÁŘI PŘÍBRAM
Činnost v roce 2013
V uplynulém roce mělo naše sdružení již 32 aktivních členů. Hlavní činnost 

byla zaměřena na chov a lov ryb. S tím bylo ovšem spojené spousty jiné 
práce a akcí, a to jak těch již tradičních, tak i některé nové. V okolí rybníka 
jsme pokračovali v běžné údržbě zeleně a pořádku. Ve spolupráci s obcí

se nám podařilo opravit splav bezpečnostního přepadu a začali jsme s pracemi na srovnávání
povrchů jak hráze tak i okolí rybníka. Ze společenských akcí se opět vydařil maškarní bál,
na který si někteří připravili hodně zajímavé masky. Nečekanou účast měl i dětský lampiónový 
průvod, který vyvrcholil společným vypouštěním horkovzdušných balónů – lampiónů štěstí. Další 
společenské akce, které jsme pořádali: Lov na dírkách, Rybářské závody, Dětské rybářské zá-
vody, Rocková zábava, Rybářské dny a dovoz a prodej vánočních kaprů. Dále jsme přispěli svoji 
účastí na akcích pořádaných obcí, jako byl Den dětí a rozsvěcování vánočního stromku.
Plán na rok 2014
Na tento rok plánujeme pokud možno dokončit opravu bezpečnostního přepadu, umístění

slibovaných laviček a lávky nad přepadem. Dále bychom chtěli srovnat temeno hráze
a popřípadě i terén na obou březích. Záměrem je také vybudování drobného přístřešku
s občerstvením, který bude sloužit nejen pro letní posezení a schování se před sluncem, nebo 
deštěm, ale věříme, že bude využíván i k posezení za letních večerů. Neměla by zde chybět 
převlékárna pro letní rekreaci a WC. Z kulturních a společenských akcí plánujeme zopakovat 
všechny jak v roce loňském. V případě vybudování plánovaného přístřešku je možnost pořádání 
akcí např. country večerů s grilováním ryb, což ocení příznivci jak country, tak i příznivci nejen 
grilovaných rybích pokrmů.                                                                                                          (SRP)

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Ahoj děti,

zveme Vás na Dětský maškarní karneval, který se uskuteční v neděli 2. března v 15 hod.
v obecním sále. Můžete se těšit na spoustu her, tancování a řádění s pohádkovými postavičkami. 
Každá maska obdrží také svou výhru v tombole. Tak neváhejte a vyrábějte masky!

Těšíme se na Vás !!!

777. LET OD PRVNÍ ZMÍNKY O PŘÍBRAMI
V letošním roce oslaví naše obec 777. výročí od první zmínky. Dle numerologie neexistuje

pozitivnější a šťastnější číslo než tři sedmičky. Na konci loňského roku požádalo obecní
zastupitelstvo Podvýbor pro heraldiku a vexilologii, který je součásti Výboru pro vědu, vzdělá-
ní, kulturu, mládež a tělovýchovu o schválení obecního znaku a praporu.
Mít moc starořímských vládců, necháme u příležitosti letošního mimořádného jubilea naší 

obce vyhlásit měsíc her a oslav. Realita je ale diametrálně odlišná, ale obec se vynasnaží
s využitím všech aktivních, zorganizovat na druhou polovinu letošního roku důstojné oslavy spojené
se svěcením obecního znaku a praporu a dalších obvyklých důstojných ceremonií.        (starosta)

ZÁPIS DO MŠ
Zápis do mateřské školy proběhne v úterý 11. 3. 2014 od 15.00 do 16.00 hod. Přineste si,

prosím, s sebou k zápisu občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněnou žádost o přihlášení
k předškolnímu vzdělávání, kterou si můžete vyzvednout v MŠ nebo stáhnout na webových 
stránkách školy v sekci DOKUMENTY.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Letos se v Příbrami vybralo 17 376 Kč, loni 17 776 Kč. Celostátně vybrali koledníci

82 751 734 Kč, loni 76 972 556 Kč. Výtěžek z tříkrálové sbírky použije Oblastní charita
Rajhrad na projekty, které přispějí k udržení, zkvalitnění a rozšíření nabídky sociálních a zdra-
votních služeb, zejména nového projektu Chráněného bydlení pro osoby s demencí, které bude 
vybudováno v Rajhradě v roce 2014.                                                                                  (ReBl)



REALIZACE POLNÍCH CEST A PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ
Třikrát sláva. Už jsem ani nedoufal, že se dožiju této akce.

Nyní trošku historie. Následkem kolektivizace a industrializace se naše společnost během ně-
kolika málo generací zásadně odklonila od vztahu s přírodou a řekněme i její nadpřirozené moci. 
Moderní medicína vytlačila ověřenou léčebnou moc bylinek, babek kořenářek a lidových léčite-
lů, ale čas ukázal, že chemie není všemocná. Podobně je to i v zemědělství. Buldozery a těžká 
technika v padesátých letech rozhrnuly remízky oddělující terasovitá políčka na obrovské lány 
a původně malebné prostředí se svou letitě ověřenou funkčností odvál čas. Původně bytostný 
vztah k zemi je v nenávratnu, ale postupně zjišťujeme, že bez přírody to prostě nejde. Svaho-
vité a rozsáhlé lány ničí eroze, vlastník pozemku se nepozastavuje nad tím, že svým potomkům 
nepředá půdu zdaleka v takové kvalitě v jaké ji podědil a neviditelná ruka trhu nutí zemědělce 
hospodařit tak jak hospodaří. Přírodě dlužíme mnoho a skutečnost, že fi rma Strabach a. s. 
vybuduje již několikrát diskutované společné zařízení, je naší malou omluvou. Práce proběhnou 
v termínu od 1. 4. 2014 do 31. 10. 2014.
Již v roce 1994 proběhlo úvodní jednání komplexních pozemkových úprav našeho katastru,
ale vlivem nedostatku fi nancí bylo zastaveno. Další snahy iniciované obcí probíhaly od roku 2003. 
Pozemkový úřad započal poz. úpravy na přelomu roku 2004/2005 a ukončil do konce roku 2007. 
Základními cíli bylo uspořádání vlastnických práv k pozemkům, vytvoření podmínek pro racio-
nální hospodaření, ochraně a zúrodnění půdního fondu, zlepšení živ. prostředí, zvelebení krajiny
a zvýšení její ekologické stability. Celková výměra řešených pozemků byla 396 ha, vedených 
na 315 listech vlastnictví, se 426 vlastníky a 2049 parcelami. Po ukončení pozemkových úprav 
klesl počet parcel na 1070, což je téměř polovina. Tyto práce stály 3,9 mil., hrazeny byly MZe 
a pokud by byly realizované veškeré společné zařízení stály by 80,5 mil. (z toho 73,2 mil.
cesty). Počátkem roku 2008 obec žádala Pozemkový úřad o realizaci společných zařízení,
ale opět vlivem nedostatku fi nancí se tak uskutečňuje až letos a pouze v částečném rozsahu.
I přes všechny ty „útrapy“ je fajn, že do konce tohoto roku bude do našeho regionu investováno 
víc jak 20 mil. ze Zemědělského intervenčního fondu.
Přiznávám se, že jsem nebyl zastáncem toho, že obec „věnuje“ 3,6 ha půdy na realizaci
protierozních pásů (na stabilizaci a ochranu pozemků vlastníků „pozemkově“ movitějších),
když už musí 12,6 ha rozlohy cest, zajistit přístupnost všech pozemků. Znepokojující bylo i to, 
že když se Pozemkový fond dozvěděl o připravovaných pozemkových úpravách, při kterých by 
musel pozemky, které měl v našem katastru v hospodaření, použít na společná zařízení, obratem 
je urychleně nabídl zemědělským subjektům k prodeji za pár korun. Protože obec neměla do-
statek pozemků, musela za nemalé peníze pozemky vykupovat od občanů. S postupem času jsem 
rád, že se letos vysází v protierozních pásech 102 stromů (26 ks Javor babyka, 23 ks Lípa srd-
čitá, 19 ks Jasan ztepilý, 13 ks Střemcha obecná, 12 ks Dub letní, 6 ks Habr obecný a 3 ks Jilm 
habrolistý) a 1050 keřů (184 ks Trnka obecná, 173 ks Ptačí zob obecný, 123 ks Svídy krvavé, 
123 ks Řešetlák počistný, 111 ks Kalina obecná, 108 ks Hloh jednosemenný, 105 ks Dřín obecný, 
62 ks Brslen bradavičnatý a 61 ks Růže šípková). Obohatí to naši krajinu nejenom květenou,
ale i „braboučky“, ptáky a zvěří. Nejen pro naše ratolesti bude vysázena alej 13 ks Třešní u cesty 
od křížku ve Skalkách po levé straně směrem k vodárně a 29 ks Třešní na pravé straně pod druž-
stvem v kopci směrem ke kolejím. Před dvěma lety obec vysázela na místo bývalého a následně 
zpustošeného Masarykova sadu borovice a v loňském roce horní část dosázela šesti švestkami
a dvěma hruškami. Ať si může kolemjdoucí něčeho „zobnout“. Během dvou návštěv nějaký ubo-
žák švestky ukradl. Co mě ještě zamrzelo bylo to, že na rekultivované skládce pod Zelenou ho-
rou nějaké individuum v předvánoční době uřízlo čtyři borovičky, aby si nakonec jednu vybralo
a odneslo domů.
Pro zajímavost: katastrální území Příbram na Moravě má rozlohu 1192 ha, z toho 336 ha orné 
půdy, 18 ha zahrad, 1 ha ovocných sadů, 27 ha zatravněno, 760 ha lesů, 5 ha vodní plochy,
11,5 ha zastavěné plochy a 33 ha ostatní plochy.                                                                 (starosta)

HISTORIE PŘÍBRAMI
První zmínku o Příbrami najdeme ve smlouvě z roku 1237 mezi králem Václavem I. a brněnskou 

katedrálou sv. Petra, kde je podepsán Václav z Příbramě. Ve 14. století patřila Příbram vrchnosti 
z Vysokých Popovic. Od r. 1482 připadla k Rosicím, v jejichž majetku zůstala po celá staletí.
Příbram byla obec poddanská a výlučně zemědělská. Odváděla daně rosické vrchnosti hlavně

v naturáliích, mezi odváděnými plodinami byli smrži a kmín, který se zde ve středověku pěstoval. 
Význam a rozsah vesnice byl nepatrný. V roce 1656 bylo v obci 19 domů a z toho je 8 obydlených, 
což se přičítá středověkým válkám. Když v roce 1790 nařídil císař Josef II. číslování domů, bylo 
v Příbrami zaregistrováno už 33 chalup, to je jádro obce okolo bývalého rybníka a nynější kaple. 
Změny nastaly po objevu ložisek černého uhlí v rosicko-oslavanské pánvi koncem 18. století.

V 19. století se do Příbrami stěhují horníci a dělníci, kteří našli práci v sousední Zastávce (tehdy 
Boží Požehnání) i ve vzdálenějších dolech. Příbram se za sto let výrazně rozšířila, v roce 1890 
měla už 99 domů. V roce 1921 bylo v obci 1100 obyvatel a v roce 1957 počet klesl na 1024
obyvatel a 256 popisných čísel. Důvodem byl úbytek dětí vlivem špatných hospodářských
poměrů v třicátých letech a tím, že řada rodin po osvobození v r. 1945 odjela osidlovat pohraničí.
V 19. století neměla obec silniční spojení s okolními obcemi, až roku 1898 byla do obce prota-

žena silnice z Popovic, ale nebylo možné prosadit její napojení směrem na Zbraslav. Přes Brodek 
vedla tenkrát polní cesta, za dešťů a v zimě nesjízdná. Většina lidí chodila do práce na Zastávku 
pěšky přes les nebo se jezdilo na kole. Silnice z Brodku k hájence byla postavena v roce 1921
a do Dědiny dostavěna až v roce 1923. Pak začal do Příbrami zajíždět Eduard Dittrich
ze Zbraslavi, který malým autobusem vozil lidi k vlakům na Zastávku.
V 1. světové válce (1914–1918) byli na frontu odvedení všichni bojeschopní mladí muži.

Z Příbrami se jich 20 už domů nikdy nevrátilo.
9. července 1929 se v Příbrami poprvé rozsvítily žárovky, protože obec byla napojena

na elektrickou síť. Na návsi a v ulicích bylo nainstalováno 22 veřejných světel. S elektrifi kací 
začaly do života občanů pronikat nové spotřebiče. V roce 1930 zde byly 3 radiopřijímače,
TJ Sokol začal s promítáním fi lmů, nejprve němých. Zvukový fi lm se v Příbrami poprvé promítal
v roce 1939.
Obsazení republiky Německem v roce 1939 a 2. světová válka přinesly těžké časy všem občanům. 
Osvobození Příbrami proběhlo začátkem května, po bitvě o Brno. Vojáci Rudé armády vstoupili 
do vesnice v noci z 8. na 9. května. Silnice Zastávka – Velká Bíteš měla strategický význam 
pro postup na západ a boje o ni byly tuhé. Dodnes nám to dokumentují zbytky zákopů v lesích
podél ní. Německá těžká děla a minomety stály v místech dnešního fotbalového hřiště. Pamětníci 
říkají, že Příbram byla vystavena dělostřelecké palbě, při odstřelování bylo zasaženo několik 
domů, které pak vyhořely. Někteří občané přišli o život (p. Nedvěd, Karbl, Voneš). Čtyři padlí 
sovětští vojáci byli provizorně pohřbeni u hájenky a V občinách (u zastávecké silnice), pak byli 
pohřbeni vedle pomníku padlých v 1. světové válce a odtud byla jejich těla přenesena na společný 
hřbitov v Ořechově. Po osvobození v roce 1945 byl v Příbrami založen Místní národní výbor, jako 
základní správní orgán. V roce 1949 vzniklo zemědělské družstvo zahrnující obecní pozemky
a pole drobných vlastníků. Celková kolektivizace proběhla začátkem padesátých let, od roku 
1953 byly v družstvu nuceně sjednoceny všechny pozemky a selské statky. V domácnostech
se v padesátých letech objevují první televizory. Kronikář zaznamenal, že 4. října 1955 zachytil 
Josef Dobrovolný poprvé televizní vysílání z Vídně. V období šedesátých až osmdesátých let 
byla v obci vybudovaná kanalizace, položena asfaltová vozovka na bočních ulicích. Za budovou 
Místního národního výboru byla postavena nová prodejna potravin, ve starém obchodě na návsi 
se začalo prodávat průmyslové zboží a drogerie. Na Brodku vyrostlo fotbalové hřiště s provozní 
budovou. Na budování v obci se podíleli všichni občané formou brigád.
V roce 1990 po celospolečenských revolučních změnách se národní výbor změnil na obecní úřad. 
V devadesátých letech se uskutečnila plynofi kace obce a byla zahájena výstavba vodovodu.
Na návsi byla vybudována kaple sv. Floriána a Panny Marie, vysvěcená 22. 5. 1999. Dnes
má Příbram 282 popisných čísel, zhruba 595 stálých obyvatel a 60 chalupářů.

(výňatek plné verze umístněn na obecním webu) 


