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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Po prázdninách jsme přivítali v základní škole 23 žáků, z toho 7 prvňáčků a v mateřské škole 

28 dětí. Ve škole nebyly prázdniny časem zahálení, ale usilovně se zde pracovalo. Došlo ke  
kompletní rekonstrukci sociálního zázemí v ZŠ, část školy bylo nutné vymalovat. Školní hřiště 
bylo zabezpečeno bránou. Žáci mají k dispozici dalších 5 počítačů financovaných z projektu 
EU-Peníze školám. Zapojili jsme se do moderního informačního systému „i-škola.cz”, což jistě 
zlepší informovanost rodičů o výsledcích jejich dětí i dění ve škole. Letos nabízíme následující 
zájmové kroužky: výtvarný, hudební, matematické hrátky a sportovní hry.
Přejeme všem v tomto školním roce hodně radosti z poznávání nových věcí, trpělivosti, úspěchů 
a dobrých přátel.

Poděkování
Ráda bych za ZŠ a MŠ poděkovala zastupitelům obce za jejich podporu v téměř uplynulém 

volebním období.
Na první pohled je vidět velký kus práce. Budova školy ožila novou fasádou, byly provedeny za-

hradní úpravy před školou, na zahradě mateřské školy mají děti k dispozici nové dřevěné herní 
prvky. Velkou radost dělá všem nová cvičebna i další úpravy, o kterých jsem se již zmiňovala. 
Dobře fungovala i vzájemná spolupráce na akcích, nejvýznamnější byly oslavy 120. výročí otevře-
ní školy. Obec se podílela také na realizaci projektu Technické školky, do kterého jsou zapojeny 
děti z MŠ.
Bez podpory obce by škola nemohla fungovat a poskytovat tak vzdělání našim dětem. Fakt, 

že děti mohou mateřskou školu a 1. stupeň základní školy navštěvovat v místě svého bydliště, 
výrazně utváří jejich kladné postoje k naší obci.

Za ZŠ a MŠ Mgr. Šárka Mecerodová

Vzpomínka na prázdniny
Já jsem s rodinou letěl letadlem na ostrov Zakynthos do Řecka. Když jsme vystoupili z letadla, 
šli jsme po letišti a nastoupili do autobusu. Pak jsme čekali na kufry. Autobusem jsme jeli na 
hotel. Pak jsme se převlékli do plavek a šli do bazénu a k moři. A moc se mi to líbilo. Honzík

Já jsem byla na tanečním táboře, kde jsme byly s kámoškou. Tancovaly jsme tam celý den. Večerku 
jsme měli o půl desáté a budíček o půl osmé. Byly jsme tam týden. A jak jsem přijela domů, 
tak k nám přijela návštěva a hned druhý den další návštěva. Tak jsme si hráli a koupali jsme 
se v bazénu. A zazvonil zvonec a pohádky je konec.                                     Gabča

Já jsem byl s mámou a taťkou na Slovensku. Hned po příjezdu jsme šli na koupaliště, kde 
byla studená i teplá voda. Slunce svítilo, bylo teplo. K večeru ale pršelo. Jeli jsme na přehradu 
Gapčíkovo. Tady létali racci. Bylo to jako u moře. Zrovna kolem plula loď. Příští dny jsme 
strávili jen na koupališti.                                                               Kuba

O praázdninách jsem byla se sestrou a kámoškou na tanečním táboře. Zde jsme tancovali např. 
na písničky „Kolu, pijeme kolu“a ještě na „Valčík”. Naučili jsme se tancovat zumbu. Po návratu 
z tábora jsme byli s mámou, tátou a se sestrou v Bongu. Jindy jsme jeli do Jihlavy pro štěně 
mámě. Nového chocholatého pejska. Jmenuje se Šelinka.                                  Deniska

Vážení čtenáři příbramského Zpravodaje, i přes to, že si většina z nás nestihla užít léta, 
máme zde podzim a jeho malou omluvenku v podání babího léta. Všímavějším z Vás určitě neu-
nikla záměna pečetidla za nový obecní znak na titulní stránce zpravodaje.
Dne 21. 5. 2014 byl předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky slavnostně 

udělen znak a prapor naší obci. Popis znaku je následující:  V zeleném štítě čelně stříbrná radlice, 
v ní modrý hrot a v dolní části červené planemy. Radlice je převýšena položeným zlatým obil-
ným klasem. Odůvodnění (heslovitě s uvedenými odkazy na užitou symboliku): radlice – převzata 
z obecní pečetě, hrot a plameny – stylizace vědra s vodou a plamenů, symbolizují sv. Floriána 
patrona obce, klas – odkaz na zemědělství, zelená barva – symbolizuje okolní pole, louky, lesy 
a zemědělství, celkově přírodu, do níž je obec zasazena.
Katastrální území Příbram na Moravě má rozlohu 1192 ha, z toho 760 ha lesů, 336 ha orné půdy, 

27 ha zatravněno, 18 ha zahrad, 1 ha ovocných sadů, 5 ha vodní plochy, 11,5 ha zastavěné plochy 
a 33 ha ostatní plochy.
Popis praporu je následující: Zelený list s bílou čelně postavenou radlicí, v ní modrý klín 

s vrcholem na horním okraji radlice a v dolní části červené plameny. Radlice je převýšena polo-
ženým žlutým obilným klasem. Poměr šířky k délce listu je 2:3.
V průběhu října budou dokončeny veškeré práce na polních cestách a protierozních opat-

řeních. Celková částka za realizaci tohoto díla je bezmála 15 milionů a dnem předání stavby 
se stane majetkem obce. Poprosil bych tedy všechny, aby se k nově zbudovaným stavbám chovali 
zodpovědně a např. nezasypávali vytvořené příkopy odpadky. Nemáme jinou možnost než přisti-
žené hříšníky exemplárně trestat. Smyslem celého díla bylo omezení záplav, eroze a zlepšení 
přístupu k zemědělským pozemkům. Bylo vytvořeno 2,3 km kvalitních asfaltových cest a pro 
protierozní pásy bylo využito 4,6 ha zemědělské půdy. Děkujeme vám za laskavé strpení nepo-
hodlí v průběhu stavby.
Během prázdnin bylo zrekonstruováno sociální zařízení v ZŠ, které bylo v havarijním stavu 

a pro bezpečnost dětí při návštěvě hřiště u ZŠ byla instalována brána. Kulturnímu domu byla 
po výměně střechy natřena fasáda a na návsi realizován altán. Na budově kabin TJ Sokol byla 
vyměněna krytina a zvětšen zastřešený venkovní prostor. V součastné době probíhá rekon-
strukce budovy OÚ, takže se omlouváme za dočasné komplikace. Knihovna bude v době re-
konstrukce budovy OÚ uzavřena a poštovní středisko bude po realizaci opět vráceno z masny 
na původní místo. Z důvodu více investičních akcí se nám mírně posunulo dokončení víceúčelo-
vého prostoru pro zájmovou činnost v prostorách bývalé pálenice. Je nutné provézt nápravu 
některých připomínek hasičů a hygieny a „dopapírovat” změnu užívání. Je téměř hotovo a je 
třeba dodělat pouze přepážky zábradlí, odvětrání a osadit krbová kamna. Je zde již osazen 
ping-pongový stůl a různé společenské hry. Pokud se do daného prostoru vměstnáme i s kuleč-
níkovým stolem, bude osazen i ten. O dokončení „herny”, provozním  řádu a správci Vás budeme 
informovat nejpozději do konce roku.
Avizovanou revitalizaci Příbramského potoka mají Lesy České republiky v investičních plánech, 

ale provedou ji až v příštím roce. Stejně tak společnost E.ON posílí elektrickou síť v místní 
části Brodek, výstavbou nové trafostanice nad novostavbou RD pana Němce počátkem příštího 
roku. Všem vám přeji pěkné a co nejméně propršené babí léto.                                          (starosta)

Upozorňujeme, že volby do zastupitelstva obce z důvodu rekonstrukce OÚ budou probíhat 
ve školní jídelně v budově Základní a mateřské školy v Příbrami na Moravě.
Občané mohou volit:
v pátek 10. 10. 2014 od 14 h do 22 h a v sobotu 11. 10. 2014 od 8 h do 14 h



SDRUŽENÍ RYBÁŘI PŘÍBRAM
Rybářský kroužek – i ve školním roce 2014/2015 bude pokračovat činnost 
rybářského kroužku při našem sdružení. Zájemci se mohou hlásit u předsedy 
SRP a vedoucího kroužku pana Čeléniho na tel.: 777 625 678, nebo na email: 
rybaripribram@email.cz. Další informace o činnosti kroužku získáte na inter-

netových stránkách www.rybaripribram.cz, nebo přímo na výše uvedeném kontaktu.
Lampionový průvod - Na druhou polovinu listopadu připravujeme pro naše malé spoluobčany 

lampionový průvod ukončený vypouštěním horkovzdušných lampionů štěstí. Jelikož měl v loň-
ském roce průvod velmi dobrou odezvu, rozhodli jsme se tuto akci opakovat.Tentokrát plá-
nujeme využít ke spolupráci místní školu a sbor místních hasičů. Všechny spoluobčany na tuto 
„světýlkovou“ akci srdečně zveme.
Halloweenská zábava – Pro ty starší a mladé plánujeme na měsíc listopad rockovou 

Halloweenskou zábavu. Hrát bude příbramská rocková skupina KONTRAST. Tradiční občerst-
vení zajištěno.                                                                                                                    (SRP)

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD (ČOV)
Zastupitelstvo obce dalo na svém zářijovém zasedání zelenou realizaci splaškové kanalizace 

a ČOV. Zpracování projektové dokumentace a Dokumentace územního rozhodnutí si vzal pod pa-
tronaci Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, jehož je členem i naše obec. Byly bychom rádi, 
kdyby se za tři roky začalo s připojováním rodinných domů na splaškovou kanalizaci. Vše bude 
odvislé od rychlosti zpracování a schválení výše uvedených dokumentů a hlavně od úspěšnosti 
získání dotace, bez které by obec nebyla schopna realizovat stavbu v řádu desítek milionů. 
V součastné době začne geodetická společnost zpracovávat polohopis a výškopis naší obce 
a následně budou každého z vás kontaktovat projektanti k tomu, aby byl navržen optimální při-
pojovací bod každého domu. Doporučuji každému se zamyslet nad tím, co bude pro jeho připo-
jení nejvhodnější. Samozřejmě že odbornou radu každý obdrží od projektantů. Jednoznačné je 
prozatím to, že splašková kanalizace bude oddělená od dešťové. Z každé nemovitosti bude nut-
né tyto dvě vody oddělit a vypouštět samostatně. Počítejte tedy všichni s touto skutečností při 
případných rekonstrukcích vlastních nemovitostí. Nezanedbatelná bude i finanční náročnost.

MĚŘENÍ RADONU
Státní ústav radiační ochrany Praha nabízí pro naše občany měření radonu v domech. Měření je 

poskytováno bezplatně v rámci Radonového programu ČR, který je koordinován Státním úřadem 
pro jadernou bezpečnost. Do tohoto projektu přihlásila obec naši ZŠ a MŠ. Případní zájemci se 
mohou hlásit na OÚ.
Radon je radioaktivní plyn. Zvýšený výskyt radonu v určité lokalitě s sebou přináší nárůst ne-

bezpečí výskytu rakoviny plic. V některých rodinných domech v České republice byly nalezeny 
dokonce tak vysoké úrovně radonu pronikajícího z geologického podloží, že jeho koncentrace 
převyšují více než 10x mezní hodnoty koncentrací radonu v uranových dolech a odpovídající 
každoroční dávky obyvatelům těchto domů jsou na úrovni více než stonásobku průměrné dávky 
obyvatelstvu.

SBĚR OBJEMNÝCH A NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A ELEKTROZAŘÍZENÍ.
Od středy 22. 10. 2014 od 13:00 do pátku 24. 10. 2014 15:00, budou na obvyklém místě 

na návsi, přistaveny kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad. Upozorňuji, že odpady 
budou odebírány pouze v době:
22. 10. od 13:00 do 19:00, 23. 10. od 10:00 do 19:00 a 24. 10. od 10:00 do 15:00 
pouze ve stavu, na kterém jsme se již domluvili. Elektrospotřebiče (které musí být kompletní) 
a železný šrot, budou ve stejnou dobu odebírány ve sběrném dvoře za školou.

ROZLOSOVÁNÍ PODZIMNÍ FOTBALOVÉ SEZÓNY
24. 8. 2014 16:30 Příbram - Babice 3:4
10. 9. 2014 16:30 Vev. Knínice - Příbram 5:1
7. 9. 2014 16:30 Příbram - Mor. Knínice 0:5
13. 9. 2014 16:00 Domašov - Příbram 3:1
21. 9. 2014 16:00 Příbram - Říčany B 1:3
28. 9. 2014 16:00 Příbram - Chudčice 1:1
4. 10. 2014 15:30 Zakřany B - Příbram 5:1 
12. 10. 2014 15:00 Příbram - Vev. Bítýška B
19. 10. 2014 15:00 Ketkovice - Příbram
26. 10. 2014 14:30 Příbram - Vys. Popovice
1. 11. 2014 14:00 Drásov - Příbram
8. 11. 2014 14:00 Babice - Příbram

PODZIMNÍ ROZJÍMÁNÍ
V podzimních měsících je třeba připomenout řadu státních svátků. Den české státnosti, den 

vzniku samostatného československého státu a den boje za svobodu a demokracii.
28. 9. si připomínáme našeho národního patrona svatého Václava, věčného knížete naší vlasti, 
který svoji korunu jen propůjčuje svým následníkům na pomyslném trůnu. Žil v 9. Století.
28. 10. 1918 byl vyhlášen náš samostaný stát.
17. 11. 1989 došlo k první z řady demonstrací, které měly za následek pád tehdejšího režimu.
Nechci morálně ani fakticky hodnotit historii, neboť ji stejně píší vítězové a tím pádem je 

více či méně zkreslená. Chtěl bych ale říci, že jsou to věci minulosti a kdesi daleko za námi. 
Jen my snad čím více jsme starší, si je tak nějak více uvědomujeme a víme, že na těchto sku-
tečnostech stojíme alespoň jednou nohou. Přičemž ta druhá má vykročeno do budoucnosti, 
do neznáma. Co víc se mnohým z nás vybaví o svatém Václavu, než že jede na koni na Václavském 
náměstí a že je vyobrazen na dvacetikoruně? Masaryka známe zase jen z knih a z pár kousků 
zachovalého filmového plátna. Kdo z nás cinkal klíčema na Národní třídě? Asi nikdo, ale možná 
se pletu. Stejně je to pro nás něco, co se nás sice silně dotýká, ale co jsme sami neprožili přímo. 
Jen jsme o tom slyšeli a můžeme o tom přemýšlet a říkat si, co to pro nás znamená. Nevím jak 
koho, ale mě ty symboly dojímají a jsem hrdý na to, na čem stojím.
Mezi moje nejsilnější zážitky z poslední doby patří zpěv státní hymny na závěr ranní mše 

ve Zbraslavi, právě na sv. Václava. Co je ale velmi lákavé a zároveň vyžaduje jistou dávku od-
vahy? To jsou naše vlastní zážitky, odvaha pustit se do něčeho nového, do něčeho nám zatím 
neznámého.
Pamatujete na Jirku Kolbabu? Strhující vyprávění o tom co a jak je za našimi hranicemi, jak se 

žije jinde, jací dobří lidé jsou všude po světě, jak si navzájem pomáhají a mají respekt jeden 
z druhého a jeden druhého si váží. To se nedá úplně předat a kdo to nezažil na vlastní kůži, těž-
ko tomu věří. Kolbabův velký vzor je Miroslav Stingl, etnograf, cestovatel, spisovatel, člověk 
co se domluví mnoha jazyky. Málokdo ví, že je v podstatě naším, co do počtu celosvětově pro-
daných výtisků knih, nejúspěšnějším autorem. A Stinglův vzor není nikdo jiný než dvojice Han-
zelka-Zikmnud. Nerad se přiznávám, že jsem od nich ještě nic nepřečetl ale chystám se k tomu. 
Pokud budete mít možnost, vyjděte anebo vyjeďte na cesty, sami či v partě anebo s rodinou. 

Popřípadě se alespoň nechte unášet poutavým vyprávěním cestovatelů. Jirka Kolbaba pořádá 
svoje besedy s promítáním obrázků z cest často na podzim a na jaře v brněnském Rubínu. 
A v kinech právě běží životopisný snímek Století Miroslava Zikmunda.                              (PaGr)


