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Krásný, poklidný a ničím nerušený advent Vážení spoluobčané.
Na obci finišují poslední investiční akce jako např. opěrná zídka v areálu OÚ. Vlivem náročnosti 
při získávání dotačních titulů a následných povolení započala výstavba až ke konci roku. Původní 
tarásek se nám pomalu rozpadal, takže jsme museli přistoupit k realizaci nové zídky. Zároveň ji 
posouváme směrem k úřadu, a tím rozšiřujeme parametrově nevyhovující chodník u hlavní silnice. 
Za vzniklé komplikace při chůzi a jízdě tímto úsekem se omlouváme. Děláme, co se dá.
Dále dokončujeme opravu hasičské zbrojnice. Nyní krátký návrat v čase. 6. ledna 1895 jest v hostinci 
u pana Kumpla ustavující valná hromada hasičů, které se zúčastnilo 33 členů. Sbor zpočátku neměl 
vlastní  skladiště,  a  proto byl  veškerý  inventář  prozatímně uschován pod Kadaňkovou  kůlnou. 
V následujících letech došlo k úpravě obecního přístřešku pro pohřební vůz, který stál vedle RD 
Jelínkových a vznikla tak první hasičská zbrojnice. Ta byla v roce 1958 přebudována na kovárnu JZD, 
v roce 1973 opravena na klubovnu Svazu zahrádkářů, po revoluci využívaná k různým záměrům, třeba 
jako restaurace a v devadesátých letech stržena. 27. května 1956, po několika tisících brigádnických 
hodin, byla nová požární zbrojnice slavnostně předána do užívání. Byly v ní dvě garáže, velká 
koupelna, šatna, strážnice, místnost pro schůze, místnost Československého červeného kříže pro 
případ první pomoci a byt hospodáře. Tolik k historii. Budova, která se dožívá 61 let, dostala v roce 
2015 novou střechu, v loňském roce jsme se zaměřili na stabilizaci budovy a fasádu zadní stěny včetně 
výměn oken a v roce letošním došlo k rekonstrukci vnitřních prostor a dalších dvou stran fasády včetně 
oken, dveří a vrat. V příštím roce by mělo dojít k dokončení opravy celé budovy a terénním úpravám 
v celém areálu včetně parkoviště a parkových úprav. Zde nemohu nezmínit členy SDH, kteří v duchu 
příbramských hasičských pionýrů, přiložili ruce k dílů a pomohli tak ke zdárnému procesu.
Obrovský dík patří všem, kteří se aktivně zapojili do rekonstrukce herny MŠ. Nyní opět trošičku 

z historie. Naše základní škola byla kolaudována a předána k užívání v roce 1893. Protože dítek stále 
přibývalo, v roce 1912 bylo přistoupeno k přístavbě (v které nyní sídlí MŠ). Největšího počtu žáků 
dosáhla naše škola v roce 1917, kdy ji navštěvovalo 256 školou povinných dětí. Jak uvádí kronika 
MŠ „Česká zemská školní rada v Brně, povoluje výnosem ze dne 27. července 1940, aby v Příbrami 
byla otevřena mateřská škola s českým zaměstnávacím jazykem. Na počátku školního roku 1940-
41 bylo zapsáno celkem 37 dětí čtyřletých, z toho 13 chlapců a 24 děvčat. Vyučovací doba byla 
8:45 -11:45. A nyní opět k současnosti. Abychom zvládli rekonstruovat školičku, museli jsme v červnu 
děti přemístit do tělocvičny. Během tří měsíců se vše i díky rodičům, členům sdružení a zaměstnancům 
školy zvládlo na výbornou. Poslední rekonstrukce školky proběhla v roce 1971, takže si zásadnější 
změnu zasloužila. Výsledek stojí za to. Menší akce jako oprava vodárny nebo technické budovy za 
ZŠ, chodníček za MŠ, doplnění prvku na dětském hřišti atp., nebudu hlouběji rozebírat.
Naše obec, vědoma si velké investice do splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod, stále běží 

v úsporném režimu. Úspěšné dokončení tohoto záměru, tak jako elektrifikace, plynofikace, nebo 
stavba vodovodu posune naši obec do dalšího tisíciletí. Budeme se potom moci podívat dětem do 
očí a s hrdostí konstatovat, že jim předáváme povodí naší obce v dobré kondici. Omlouvat pouštění 
fekálii a chemikálii pod vlastní nebo sousední domy vysokou cenou za vyvážení a znehodnocovat si 
tak nejvzácnější surovinu, vodu, je krátkozraké. Před rokem jsme vás informovali o ušetření 4 milionů 
v roce 2016 a o nachystaných 10,5 mil. V roce letošním se nám podařilo ušetřit stejnou částku, máme 
tak „v kasičce“ na kanalizaci 14,5 mil. Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, který bude investorem 

OHLEDNUTÍ ZA PODZIMNÍ SEZÓNOU 2017
Je za námi další část sezóny a to podzim 2017. Opět jsme nastupovali ve IV. třídě, skupiny C. Tato 

skupina doznala velké obměny, kdy přibyly hned tři nová mužstva (Troubsko B, Střelice B a Šatava) 
a je třeba říct, že soutěž oživily.
V soutěži jsme sehráli celkem 9 zápasu, s celkovou bilancí 2 výhry a 7 proher, což znamenalo 

umístění na 8. místě se ziskem 6 bodů a pasivním skóre 12: 28. Během ročníku jsme sehráli dobré 
zápasy, ve kterých jsme vyhráli nebo jsme hráli více než vyrovnaný zápas a jen trochu více štěstí 
a střeleckého umu chybělo k zisku dalších bodů. K povedeným zápasům lze řadit následující – 
Příbram:Šatava 0:1, Příbram:Moravské Knínice 0:1, Chudčice:Příbram 3:1, Zakřany B:Příbram 1:2, 
Příbram:Říčany B 3:2. Naopak jako velmi nepovedené až trapné se dají jmenovat tyto zápasy: 
Příbram:Veverské Knínice 2:7, Domašov:Příbram 5:1, Příbram:Střelice 1:3, Troubsko B:Příbram 5:2.
Ale teď již dost fotbalu. Všechny hráče a fanoušky zveme na tradiční posezení na Štěpána v 10:00 

hod. v Příbramské hospodě, kde probereme předešlou sezónu a naplánujeme tu další.
Závěrem děkujeme všem fanouškům za podporu a přízeň a přejeme šťastné a veselé Vánoce 
a úspěšný Nový rok 2018.  JaVa

šerpu a knihu. V měsíci červnu se děti základní školy zúčastnily školy v přírodě, na kterou jezdí jednou 
za dva roky. Letos to bylo opět u řeky Oslavy v táboře Jiskra u Náměště nad Oslavou, kde se jim moc 
líbilo, neukápla téměř ani slzička. Úspěšně jsme tak zakončili školní rok 2016-2017.
Během prázdnin pokračovaly svižně stavební práce. Do herny a chodby mateřské školy, jsme 

dětem namalovali na zdi nové obrázky, byl položen nový koberec a umístěna moderní stěna, která 
slouží na ukládání pomůcek, ložního prádla a lehátek. Vše je laděno do zelenooranžových tónů, 
takže prostředí je i v pošmourných dnech svěží a dobře se zde cítíme nejen my, ale především děti.
4. 9. byl slavnostně zahájen nový školní rok 2017-2018 a s ním započala i má nelehká úloha nahradit 

Mgr. Šárku Mecerodovou, která odstoupila z funkce ředitele pro svoje zdravotní problémy, kterým 
bohužel podlehla. Děti i náš kolektiv jsme ji měly rádi. Čest její památce.
V její funkci budu do doby, než nastoupí 1. 1. 2018 nová paní ředitelka. Konkurzní komisí byla 

vybrána milá a příjemná paní Mgr. Helena Hegarová. Provozní i pedagogické úkoly, kterých nebylo 
málo, mi pomohly zvládnout všechny mé kolegyně, za což jim tímto velmi děkuji. V letošním školním 
roce navštěvuje ZŠ 32 dětí, z toho 8 prvňáčků. Do MŠ chodí 25 dětí.
Dále jsme uspořádali: sběr papíru, děkujeme všem co přispěli, především p. Matouškové za 

shromažďování papíru z prodejny a p. Královi za jeho naložení, tradiční „Bramboriádu“, další akcí bylo 
ve spolupráci s policií ČR „Seznámení se sebeobranou pro děti ze ZŠ. Něco zajímavého se nejen 
dozvěděly, ale i naučily. Děti MŠ i ZŠ se zúčastnily Muzikoterapie a shlédly divadelní vystoupení spol. 
Kufr, a to „Sportovní divadlo“ se skvělou Dášou Heiland Trávníkovou. V listopadu jsme uspořádali 
společně se Sdružením rybářů a SDH Příbram tradiční Svatomartinský průvod. Přijel i sv. Martin na 
bílém koni a doprovodil děti k rybníku Kuchyňka za hojné účasti nejen dětí a rodičů. Nedávno ve škole 
bylo i divadlo „Paravánek“ s Vánoční pohádkou a naladilo děti i dospělé do vánoční nálady. Proběhlo 
i tradiční „Adventním tvoření“. Dále si vás dovoluji pozvat v sobotu 9. 12. 2017 do kaple sv. Floriána 
a Panny Marie na „Rozsvěcení vánočního stromu“, kde budete moci shlédnout Pohádku o Ježíškovi.
V MŠ vánoční atmosféru završí 20. 12. 2017 dopolední představení divadla „Kufr „ s Vánoční hrou aneb 
co Andělé zvěstovali a na kterou si dovoluji do školy pozvat i veřejnost. Ve čtvrtek 21. 12. 2017 děti 
vystoupí na vánoční besídce školy. Snad přijde i Ježíšek a něco dětem druhý den za vystoupení nadělí.
Tímto děkuji všem rodičům, zřizovateli a přátelům školy, díky kterým mají děti krásnou školu, 
hračky a učební pomůcky.
Přeji všem krásné, klidné a pohodové vánoční svátky. Martina Křivánková – ředitelka MŠ a ZŠ



celé akce, plánuje vhodnější způsob financování, který krátkodobě zásadněji nezatíží náš rozpočet, 
je tedy reálné, že pokud budeme v roce 2018 při získáváni dotace úspěšní, „kopneme“ na podzim 
2018, nebo spíše na jaře 2019. Tak budeme mít dostatek finančních prostředků na to, abychom 
dali celou obec včetně výstavby nových chodníků dohromady. Znovu upozorňuji všechny, kteří mají 
v plánu rekonstruovat, aby mysleli na to, že je třeba oddělit dešťové a odpadní vody. Hotový projekt 
hlavního řadu máme na obci, nebojte se zeptat. Při větším zájmu o tuto problematiku můžeme zajistit 
odborníka, který vaše dotazy týkající se příprav na splaškovou kanalizaci zodpoví kompetentněji.
Nad slunce jasné je již konečně to, že za příznivého počasí, dne 5. března 2018, předává Správa 

a údržba Jihomoravského kraje, společnosti Firesta stavbu PŘÍBRAM – MOST 3958-3. Tento most 
postavený v roce 1900, je dle posudku statika ve velmi špatném stavu. Protože by jeho oprava 
byla finančně i časově velmi náročná, dojde ke kompletnímu stržení a výstavbě nového mostu za 
9 milionů a 42 tisíc. Protože nový most musí splňovat přísné normy, dojde vlivem nedostatečného 
prostoru v okolí mostu k poměrně rozsáhlé výstavbě opěrných zídek. Nový most bude v rámci 
bezpečnosti silničního provozu o několik řádů výše. Výstavba má být dokončena do 31. července 
2018. Bude se jednat o dosti omezující stavbu, která může trvat i pět měsíců. Linkové autobusy 
budou končit na Brodku. Protože se zde nenachází točna, bude muset obsazený autobus couvat. 
To je v rámci bezpečnosti obrovský problém. Z uvedeného důvodu bude celý prostor kolem bývalé 
zeleniny uzavřen jak pro vozidla, tak pro chodce. Spodní ulice ke hřišti bude zaslepena a příjezd 
bude zajišťován pouze ulicí „Ve vilách“. Z místní části Dědina bude zřejmě jednoduší jezdit na 
Vys. Popovice. Obec bude neprůjezdná, pro místní bude sjízdná ulice „Nový svět“ nebo kolem 
vodárny a křížku. Obec je nakloněna zajištění svozu seniorů z odlehlejších částí jako Výhon a Skalky 
k autobusu na Brodek a jejich následně odvezení z Brodku zpět. Zde se budeme zřejmě domlouvat 
individuálně. SÚS JmK nezvládla v letošním roce opravit komunikaci do Vysokých Popovic. Oprava 
bude provedena v koordinaci s průběhem výstavby mostu (aby nás tady „nezašpuntovali“).
Na místě dávno zrušeného rybníka byla v roce 1951 provedena obnova rybníka Kuchyňka. Jak jsme 

již psali, odbahnění proběhlo před více jak 27 lety a za uplynulých 66 let nebyly stavební objekty nijak 
zásadně opravovány. V rozporu s předpoklady, se nepodařilo podat žádost na Státní fond životního 
prostředí. „Zasekli“ jsme se na stanovisku Agentury ochrany přírody. Celý záměr se přesouvá na 
počátek příštího roku. Pokud budeme úspěšní, očekáváme realizaci koncem příštího nebo začátkem 
následujícího roku. Rybník bude odbahněn, rekonstruovány stavební objekty jako požerák, bezpečnostní 
přeliv, hráz včetně vyložení kameny, odstraněny sjíždějící panely ze severní stěny a provedeny další 
práce, díky kterým náš krásný rybník bude ještě krásnější, a doufejme, že i s průzračnou vodou.
Akce „kompostéry do každé rodiny“ stále běží, žádost o dotaci byla úspěšně podána a na přelomu 

roku se dozvíme, zda jsme dotaci obdrželi. Zatím se vše tváří, že to „klapne“ a pokud to tak bude, 
tak někdy k první polovině 2018 dojde k distribuci. O všem budete včas a řádně informováni.
Kultura v naší obci. Zde skládám poklonu všem, kteří se snaží „seč můžou“ a ještě se nenechali 

ovlivnit všude přítomným negativizmem. Pozvánku na plánované kulturní akce naleznete v následující 
části. Pálení čarodějnic, Letní kino, Hody, Dětský maškarní a Dětský den, patřili v letošním roce 
k uspokojivě navštěvovaným akcím. Co je u nás, ale i v blízkém a dalekém okolí smutné, je postupný 
narůstající nezájem lidí o pospolitost, jako třeba zábavy a plesy. V nedávné minulosti (v roce 2005), 
byla nejnavštěvovanější zábavou předpouťová veselice se 126 zúčastněnými. Ve stejném roce obecní 
ples navštívilo 112 platících hostů. V roce 2015 navštívilo předpouťovou 26 lidí, takže Sokol tuto zábavu 
dále nepořádá a zrušil i letní noc. V letošním roce obecní ples navštívilo 48 platících. Jedním z důvodů 
byla nespokojenost s hudbou. Takže jsme pro následující ples na 13. ledna 2018 zajistili široko daleko 
nejlepší skupinu a to Wendy´s Band Hurikán. Pokud se i tento ples nesetká se zájmem, bude obec 
vážně zvažovat zrušení pořádání této letité kulturní akce. Čeho si je obec vědoma a hodlá v nejbližší 
době zajistit nápravu, je nedostatek kulturních akcí pro seniory. Na počátek příštího roku plánujeme 

setkání seniorů v obecním sále u dobrého jídla, pití, fotografií a archivních 
dokumentů s harmonikou, veselou náladou a tancem. Obec zajistí pro ty 
vzdálenější a pohybově omezené dovoz a odvoz včetně pomoci do a ze 
sálu. Pokud bude akce úspěšná, hodláme zopakovat v příštím roce ještě 
minimálně jednou.
Od měsíce března máme novou paní kronikářku a to Mgr. Jitku Uhlířovou. 

Ta nahradila pana kronikáře Mgr. Ladislava Vaverky, z jehož zápisů je patrné, 
že je povoláním pedagog s všeobecným přehledem. Během jeho působení 
v pozici kronikáře, kterou vykonával od roku 2004 do roku 2016, bylo patrné 
nadšení a zápal pro věc. Ve svých zápisech se mu dařilo postihnout široké 
spektrum událostí ve světě, naší zemi a životě obce. Díky zájmu o dění 
v obci se mu podařilo zachytit jednotlivé události pro jejich uchování pro budoucí generace.
Ještě bych moc rád, upřímně a s pokorou poděkoval všem, kteří přispěli k tomu, aby se nám v naší 

vesničce, u nás doma, žilo lépe.
Nyní mi dovolte, abych Vám jménem zastupitelstva naší obce, zaměstnanců obce i jménem svým, 

popřál krásné, štědré a láskyplné vánoční svátky v kruhu Vašich nejbližších. Do nového roku Vám 
z celého srdce přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky a optimismu. Ať je nový rok 2018, rokem plným 
radostných chvil a splněných přání. Šťastné a veselé Vánoce a nový rok.                           Rosťa
POZVÁNKA NA OBECNÍ KULTURNÍ SPOLEČENSKÉ AKCE
Rozsvěcování Vánočního stromku: Obec Příbram na Moravě ve spolupráci s místní školou a rybáři, 
Vás srdečně zvou na Rozsvěcování obecního Vánočního stromečku v sobotu 9. prosince 2017. 
Akce bude zahájena v 17 hodin v kapli vystoupením dětí z místní školy. Dále vystoupí Chrámový sbor 
Zbýšov. Poté se přesuneme k vánočnímu stromu, kde se bude již tradičně podávat pro zahřátí svařené 
víno a čaj a něco k zakousnutí. Rybáři opět připraví rybí polévku. Pro nejmenší bude nachystán drobný 
pamlsek. Přijďme tedy společně před kapli sv. Floriána a Panny Marie přivítat nadcházející Vánoční 
svátky. Je to příležitost vzájemně si popřát hezké svátky a sejít se s rodinou, přáteli a sousedy.
Obecní společenský ples: v sobotu 13. ledna 2018 Vás srdečně zveme na tuto společenskou 
událost, na které k tanci a poslechu bude hrát regionálně nejlepší skupina Wendy´s Band Hurikán. 
Přijděte se pobavit s přáteli, zatančit si a zabesedovat se známými. Začátek akce je ve 20 hod. 
v obecním sálu „U zahrádkářů“
Dětský maškarní bál: všechny příbramské děti a jejich doprovod zveme na neděli 4. března 2018 
ve 14:00 hod. na Dětský maškarní karneval. Děti si mohou přijít zasoutěžit a pohrát do obecního 
sálu „U zahrádkářů“. Za odměnu pro ně bude připravena sladká odměna a drobné občerstvení.
Milí přátelé školy,
končí nám rok 2017, a tak mi dovolte, abych vás jménem nejen svým, ale celé školy seznámila 
s událostmi, které se tu během uplynulých několika měsíců udály. V měsíci květnu proběhl zápis 
dětí do MŠ. Přijato bylo celkem 9 dětí. V červnu započala v mateřské škole velká oprava stávající 
podlahy herny. Jelikož šlo o velký zásah, který vyžadoval vytěžení podloží podlahy na veliké ploše, 
přestěhovali jsme se na celý měsíc s dětmi MŠ do prostor cvičebny. Díky spolupráci s rodiči a obcí, 
jsme úspěšně zvládli nejen stěhování, ale také se všemi dětmi dokončit předplavecký a plavecký 
výcvik v plaveckém bazénu v Třebíči.
Na Zahradní slavnosti v květnu, která byla letos v duchu cestovatelském, děti MŠ vystoupily se svým 

programem a všichni přihlížející se mohli rázem ocitnout v Americe, Africe, Austrálii či Japonsku. Nakonec 
se vrátili zpátky do naší vlasti, kde je doprovodili písničkou a hrou na dudy Ondra a Lucka Tryhukovi 
z Rosic. Následovalo slavnostní „pasování“ 8 předškolních dětí před paní ředitelkou na „Školáky“, dostaly 


