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Nádherný, sluncem prozářený a poklidný den Vážení občané.
S příslibem pěkného počasí nabírám sil a s radostí se pouštím do sdílení toho co se na 

obci událo a co plánujeme do budoucna. V prosincovém článku jsem propadal skepsi kvůli 
nezájmu občanů o kulturní dění. S potěšením musím konstatovat, že všechny uplynulé 
kulturní akce jako Rozsvěcování vánočního stromku, Obecní ples, Dětský maškarní karneval 
a Setkání seniorů byly hojně navštívené. Poslední citovaná akce byla vskutku výjimečnou a je 
zřejmé, že Setkání seniorů musí probíhat minimálně s roční pravidelností. Pokud bude zájem, 
není problém realizovat setkání na jaře i na podzim. Zde ještě stojí za zmínku, že obyvatel 
65+ je v naší obci 151 a kapacita sálu je do 85 osob. Nelze tedy „živelně“ pozvat všechny, 
ale musí být vstup na pozvánky. Na minulou akci byli zváni občané od 97 let níže, příště 
budou zváni občané od 65 let nahoru. Pokud bude volné místo, osloví se občané mladší.
Akce kompostéry do každé rodiny, byla úspěšně schválena. Kompostéry máme na skladě. 

Během dubna vás zkontaktujeme a dořešíme předání. Máme pro vás 148 kompostérů za 
428 194 Kč. Dotace ze SFŽP je 85 % a činí 363 965 Kč, obec za své občany zaplatí zbývajících 
15 % tedy 64 229 Kč a občané kompostéry obdrží zdarma. Vše jako poděkováním za to, 
že dobře třídíte. Obec díky vám a díky tomu, že má exkluzivní smlouvu s AVE CZ získala 
od systému Ekokom za separovaný odpad, tedy papír, plast a sklo za rok 2017 částku 
96 327 Kč. Další pochvalou je i regionálně jeden z nejmenších poplatků za komunální odpad, 
který stále dlouhodobě držíme na 350 Kč/osobu/rok. Splatný je do konce května. Skutečné 
náklady na osobu jsou téměř 450 Kč/osobu/rok. Bonusem pro občany je i realizace svozu 
velkoobjemových odpadů, které organizujeme nad rámec povinností.
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude realizován od středy 9. května 

2018 do pátku 11. května 2018. Ten bude odebírán výhradně v níže uvedené časy. Ve středu 
9. května od 13:00-19:00, ve čtvrtek 10. května od 10:00-19:00 a v pátek 11. května od 
10:00-14:00. Velkoobjemový „dutý“ nábytek, jako např. skříně je nutné rozložit na desky, 
aby nezabíraly tolik místa, polystyren a ostatní plasty je nutné ukládat do žlutých kontejnerů, 
tabulové sklo se ukládá ke kontejnerům na sklo k samoobsluze. Elektrospotřebiče, které 
musí být kompletní, se budou ve stejnou dobu odebírat ve dvoře za školou. Upozorňuji, že 
ledničky bez kompresoru nelze odebírat. Těm, kteří nemají možnost objemný odpad odvézt, 
nabízíme svoz po domluvě na obci. Železný šrot lze ve stejnou dobu odvézt za školu nebo 
v sobotu 12. května 2018 v ranních hodinách vynést před dům. Tento den bude TJ Sokol 
provádět svoz železného odpadu. Fotbalisti si železný odpad bez problémů vynesou od 
vás i sami.
Splašková kanalizace a ČOV – Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice i obec činí maximum 

pro zajištění dotací na tuto akci. Pokud bude naše žádost schválena, lze předpokládat zahájení 
realizace v posledním čtvrtletí tohoto roku. Se zahájením stavby počítáme v roce 2018 nejpozději 
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TJ SOKOL PŘÍBRAM NA MORAVĚ
Postupně začíná jaro a s ním přichází i začátek fotbalové sezóny, ve které se naše mužstvo bude 

opět utkávat se soupeři ve IV. třídě okresu Brno-venkov. Zároveň však nastává období, které je 
poměrně bohaté na společenské akce, jako jsou pálení čarodějnic, Příbramská pouť a dětský den.
30. 4. 2018 se uskuteční Tradiční pálení čarodějnic. Začátek bude v 19 h, zapálení hranice 

bude cca ve 20 h. K tanci a poslechu zahraje skupina Sedlo a samozřejmostí je i bohaté 
občerstvení (guláš, hranolky, douzované cigáry, pivo, svařák, a řada dalších alkoholických 
a nealkoholických nápojů).
O víkendu 5. 5. 2018-6. 5. 2018 se bude konat Příbramská pouť. Hlavní dění se bude odehrávat 

v neděli, protože pouťová zábava se z důvodu rekonstrukce obecního sálu neuskuteční. 
Neděle začne tradičním zvaním na pouť od 9 h a následovat bude pouťové odpoledne na návsi, 
kde zahraje dechová hudba Lesanka. Občerstvení zajišťuje pan hospodský Chmelíček.
Pokud máte zájem o podrobnější dění v Sokolu, můžete sledovat internetové stránky klubu, 

které jsou průběžně aktualizované. www.sokol.pribramnamorave.cz nebo facebookové stránky.
Rozpis zápasů jarní části sezóny, kdy nás můžete přijít povzbudit a pobavit se kvalitním 

fotbalem a to ať už na domácím nebo venkovním hřišti.                                                                            JaVa
Kolo Datum Čas Zápas

10. So 7. 4. 2018 15:30 Říčany B:Příbram
11. So 14. 4. 2018 15:30 Veverské Knínice:Příbram
12. Ne 22. 4. 2018 16:00 Příbram:Domašov
13. Ne 29. 4. 2018 16:00 Šatava:Příbram
14. So 5. 5. 2018 15:00 Příbram:Zakřany B
15. Ne 13. 5. 2018 16:30 Moravské Knínice:Příbram
16. Ne 20. 5. 2018 16:30 Příbram:Chudčice
17. So 26. 5. 2018 16:30 Střelice B:Příbram
18. Ne 3. 6. 2018 16:30 Příbram:Troubsko B

po malých skupinkách do vesniček na Vysočině například Jestřabí a Hluboké. S nimi odcházeli 
jejich kněží, jejichž posláním bylo kázat Boží slovo. Několik kilometrů od obce Hluboké se 
nacházely chátrající usedlosti Radslavic. Byly ideálním místem pro bohoslužby, navíc ukryté 
uprostřed lesa izolované před veřejností. Jejich činnost zákon po Bílé hoře zakazoval. Přesto 
čeští bratři během třicetileté války měli určitou výhodu oproti obyvatelům Bíteše. V r. 1642 táhla 
městem císařská vojska, která tam zůstala v zimním ležení a už tím komplikovala lidem život. 
V r. 1645 tam byli zase Švédové, kteří pobrali dobytek, peníze a vypálili kostel. O rok později 
na rynku vznikl velký požár a poté vypukla i morová epidemie. Potom se opět vrátili Švédové 
a jak místní kronika uvádí, mnoho toho pobrali a vyloupili farnost. Čeští bratři v Hlubokém 
ještě dlouho žili v ilegalitě a to až do roku 1781, kdy byl císařem vydán Toleranční patent. Tak 
byla navrácena svoboda vyznání jinověrcům. Potom si mohli založit i svůj hřbitov. Dnes je 
nejmenším v celé republice a je lákadlem pro turisty. MVDr. Hájek



však v roce 2019 a dokončení a vyúčtování stavby nejpozději v roce 2020. Předpokládané 
náklady stavby činí 62,5 mil. Kč bez DPH. V průběhu tohoto roku bude nutné projednat s občany 
zajištění vyřízení územních souhlasů na domovní kanalizační přípojky, které jsou od odbočení 
z hlavní stoky v majetku vlastníků nemovitostí. Obec nabízí spoluúčast jak při vyřízení projektů, 
tak zajištění materiálu na přípojky za zvýhodněné ceny. Těm co se budou připojovat „v první 
vlně“ (do roka od položení kanalizace) obec zaplatí ½ projektu a zajistí levnější materiál, 
který povede na vlastním skladě. Před realizací samotnou budou obyvatelé informováni 
o postupu prací a jejich harmonogramu. V obci dojde k dopravním omezením, která budou vždy 
krátkodobá a řešená svedením provozu do jednoho jízdního pruhu. Předpoklad délky výstavby 
je 1 rok. Souběžně bude obec jednat na Krajském úřadu Jihomoravského kraje o provedení 
nového povrchu na hlavní silnici od hájenky na Popovice co nejdříve po ukončené realizaci 
splaškové kanalizace. Během toho bude obec zajišťovat financování realizace chodníků, tak 
aby byla zvýšena bezpečnost chodců. Příjezdová komunikace k čistírně odpadních vod (cesta 
do zahrádkářské kolonie „Pod Zelenou horou“), bude zpevněna a bude zde položen vodovodní 
řad. Vlastníci přilehlých nemovitostí se tak budou moci připojit k vodovodu.
Most 3-3958 – stále platí nabídka seniorům na svoz na autobusovou zastávku na Brodku. 

Ideálními dny je úterý a čtvrtek. Kdy ordinuje většina lékařů. Při zájmu dohoda na obci.
Chodník – Brodek etapa II. a III.–zajišťujeme peníze na chodník, který by se realizoval 

v příštím roce od Patočků č. p. 217 po Halouzkovy (dříve Kociánovy) č. p. 245. V uvedeném 
úseku bude zrušen mostek u p. Reitorala, přilehlý příkop bude zatrubněn a zasypán.
Vodovod „Humna“ – v polovině dubna 2018 dojde k výstavbě vodovodního řadu od 

křižovatky u OÚ směrem za Humna (ke Kubíčkům). Předpokládaná doba realizace je 14 
dní. Bude se jednat o 100 metrů nového řádu určeného pro dva stávající rodinné domy 
a tři novostavby, které se během letošního jara začnou stavět. V době výstavby nebude 
komunikace průjezdná.
Rybník Kuchyňka – na tomto záměru vyřizujeme na Krajských úřadech Kraje Vysočina 

a Jihomoravského kraje výjimky z ochranných podmínek chráněných živočichů. Garantem 
transferu chráněných živočichů bude Agentura ochrany přírody České republiky regionální 
pracoviště Jižní Morava, což značí, že vše bude provedeno nejlépe, jak to jenom jde. 
Následně bude obratem podána žádost o dotaci na Státním fondu životního prostředí. 
Výsledkem bude krásnější a bezpečnější rybník s křišťálovou vodou.
Bytová politika – povinností obce je pomáhat občanům v bytové nouzi. Proto zastupitelstvo 

v loňském roce řešilo nákup pozemků pro realizaci budov pro sociální bydlení i pro výstavbu 
rodinných domů. Představou je realizace bytových domů určených jako startovací byty pro 
mladé rodiny, byty pro občany, kteří vlivem dluhových pastí přišli o své domy a byty pro seniory. 
Aktuálně je na řešení sociálního bydlení vyhlášena velice zajímavá výzva s 90% dotací. Obec 
by byla schopna během pár let realizovat 20-30 bytů resp. malých domečků za 10 % celkové 
ceny včetně nákupu pozemků, které by byly určeny výhradně stávajícím obyvatelům naší 
obce. To, že naši občané chtějí v naší obci stavět rodinné domy je závazkem, který hodláme 
řešit v novém územním plánu zajištěním stavebních míst určených výhradně pro „naše“.
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RADSLAVICE A JEDNOTA BRATRSKÁ
Bývalá sousední obec Radslavice byla opředena určitým tajemstvím. Někteří staří příbramští 

pamětníci kdysi udávali, že se během třicetileté války v tehdy zaniklých Radslavicích scházela 
sekta. Písemné důkazy nebyly žádné, že by další mýtus? Ale po ověření historických 
skutečností a souvislostí má tato pověst pravdivý základ. Od roku 1562 patřilo rosické panství 
Žerotínům a o pět let později také náměšťské. Byli vyznáním protestanti a velmi intenzivně 
podporovali Jednotu bratrskou. Měli velkou zásluhu na vzniku Bible Kralické klenotu naší kultury 
a českého jazyka s hlubokou znalostí Nového zákona. Pod jejich panství patřila i Velká Bíteš, 
kde českým bratřím nechali postavit kostelík. Výraznou osobností byl Karel starší z Žerotínů, 
neobyčejně vzdělaný a schopný šlechtic, který kromě latiny ovládal hlavní evropské jazyky 
a byl v písemném styku s některými předními učenci západní Evropy. Od roku 1608 se stal 
zemským hejtmanem neboli nejvyšším správcem Moravy. Protože byl hlavním představitelem 
protestantů, čelil stálým útokům ze strany katolické šlechty. Jejich časté intriky ho donutily vzdát 
se veřejného života a od r. 1616 se usadit na náměštském zámku. Jeho potíže ještě neskončily 
a po bělohorské bitvě musel jako právník obhajovat svoje panství před konfiskací. Svým vlivem 
dokázal ochraňovat bítešské české bratry až do roku 1628. Nakonec následoval velkého 
přítele J. A. Komenského a odešel do exilu. Tím se i naplnil osud českých bratří v Bíteši, kteří 
pokud nepřešli na katolickou víru, museli vlast opustit. V letech 1628-1630 postupně odcházeli 

Vážení Příbramští,
jistě jste již zaregistrovali tuto akci.
Páté jaro se v médiích objevují 
reportáže o skupinkách nadšenců, kteří se k akci připojí, v domluvený den se sejdou a jen 
tak dobrovolně vysbírají odpadky v nějaké části jejich okolí.
Akce vznikla v roce 2014, navazuje však na starší projekt Svazu českých ochránců přírody 

„Ukliďme svět“, který poprvé proběhl už v roce 1992. V naší zemi získala akce rychle 
poměrně širokou podporu veřejnosti. Posuďte sami – v loňském roce se zúčastnilo 96 133 
registrovaných dobrovolníků a posbíralo se neuvěřitelných 1 536 tun odpadu. V letošním 
roce je již naplánováno 2 109 úklidů po celé ČR.
Nechceme zůstat pozadu a letos se k akci poprvé připojíme i my v Příbrami. Úklid jsme naplánovali 

na sobotu 14. 4. mezi 9 a 13 hodinou. Základním stanovištěm a také oficiálním organizátorem je 
naše škola a to ze dvou důvodů. Naše nová paní ředitelka má již s akcí zkušenosti z předchozího 
pracoviště a hlavně škola je místo, které nás všechny nějakým způsobem spojuje. V neposlední 
řadě věříme, že „příklady táhnou“ a „co se v mládí naučíš, k stáru jako když najdeš“.
Jak to funguje? Organizátor akci svolá na konkrétní den a vytipuje místa sběru. V den 

úklidu určí trasy, rozdělí pytle a rukavice a po skončení zajistí svoz odpadu. Likvidaci odpadu 
pak zajistí obec, bez jejíhož souhlasu a podpory by to nešlo.
Jak dopadne první ročník, záleží pouze na vás (a trošku taky na počasí). Cílem úklidu bude 

okolí cest vedoucích od obce k lesům a okolí potoků.
Chcete se k nám přidat? Přihlaste se mailem nebo osobně přímo paní ředitelce na 

hhegarova@zspribramnamorave.cz. Nebo na www.uklidmecesko.cz/event/17887. Tak 
se náš úklid dostane do oficiálních statistik a budete připočítáni k ostatním dobrovolníkům.
Těšíme se na vás v sobotu 14. 4. v 9 hodin na školní zahradě.

Za organizátory Helena Hegarová a Jana Kotašková



Kulturní dům – v letošním roce plánujeme opravu kulturního domu. Máme v plánu vyměnit 
okna, dveře, topení, podlahoviny, elektroinstalaci, omítky, toalety (u dam bude o jednu více) 
a pokud vše zvládneme, postupně vyměníme i židle a stoly.
Základní a mateřská škola – z důvodu generační obměny obyvatel, výstavby nových 

rodinných domů, stěhování mladých rodin a poměrně silných ročníků aktuálně řešíme 
vytvoření dalších učebních prostor na půdě školy. Ty budou určeny i pro případný nárůst 
žáků mateřské nebo základní školy.
Rekonstrukce pomníku I. světové války – vzhledem k připravovanému výročí 100. let 

vzniku ČSR, proběhne v letošním roce kompletní rekonstrukce včetně úpravy okolního 
prostoru do důstojnějšího stavu. Všechny rodinné příslušníky padlých tímto žádáme 
zapůjčení jejich fotografií. Všechny podobizny budou vyměněny. U padlých, u kterých se 
nám nepodaří získat fotografii, bude přiložena silueta vojáka z I. světové.
V letošním roce, pokud nám to síly, počasí a čas dovolí (počátkem října 2018 budou volby 

do obecních zastupitelstev), hodláme mimo výše uvedené realizovat nový chodník do MŠ, 
cvičebny, oplocení mezi MŠ a ZŠ, dodělat technickou budovu za ZŠ, udělat fasádu na 
budově kabin, poopravit cestu do JZD, poopravit cestu od hřiště k vodárně, osadit lavičky 
na turistických cestách kolem obce, ty budou vyrobeny z akátového dřeva od mostu, posílit 
prameniště hasičské nádrže a opravit tenisové kurty.
SENIORtaxi – se „rozjíždí“ od května v Rosicích, Zbýšově, Zastávce a Tetčicích. Určen 

bude pro občany starší 65 let na dotovanou přepravu k lékaři, ve Zbýšově testují přepravu 
„kamkoli“. Pokud bude tato služba úspěšná a finančně přijatelná i pro naši obec, budeme se 
tím v rámci našich občanů také zabývat. Příklad: občan Zbýšova za cestu do Ivančic nebo 
Rosic zaplatí 30 Kč, do Zastávky a Oslavan 20 Kč a po Zbýšově 10 Kč.

Všem krásné a sluncem zalité jaro Vážení občané. Rosťa
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STATISTIKA 2018
K 1. 3. 2018 máme v obci Příbram na Moravě:
292 je nejvyšší číslo popisné.
282 je staveb ze kterých je 216 trvale obydlených domů.
Zde žije 652 trvale hlášených obyvatel, z toho 10 na OÚ a dalších 11 bez trvalého pobytu. 
Kapacita těchto domů je 928 obyvatel.
59 domů neobydlených (teoretická kapacita těchto domů je 208 obyvatel).
5 staveb občanské vybavenosti – potraviny, OÚ, ZŠ a MŠ, KD, průmyslovka.
2 "neobyvatelné" výměnky.
K 1. 3. 2018 je v obci Příbram na Moravě trvale hlášeno 652 obyvatel, z toho 10 na OÚ, 

žijících 663 a "teoretická" kapacita obce, při obsazení 1 "průměrného" RD se 4 osobami, 
"malý RD se 2 osobami je 1146 obyvatel.
Před kolaudací jsou 4 RD – zde předpoklad nárůstu 9 osob.
V roce 2018 je plánována výstavba resp. dostavba 7 RD – předpoklad 12 osob.
V roce 2019 je plánována výstavba resp. dostavba 4 RD – předpoklad 9 osob.
Od 2006 do 2017 bylo zkolaudováno 24 RD – 2 za rok.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI OBCE PŘÍBRAMSKÉ V DATECH
1237 – první zmínka o naší obci
1618 – 17 gruntů a 140 obyvatel
1656 – 19 gruntů z toho 8 pustých následkem 30-ti leté války (1618-1648), 64 obyvatel
1748 – ulit v Brně zvon do zděné zvonice
1840-1860 –vrcholný rozvoj těžby černého uhlí v rosických dolech. Vysoký nárůst obyvatel 
v naší obci a změna rázu zemědělské obce na převážně hornickou
1874 – získala obec samostatnost. Do té doby měla společnou správu Příbram, Popovice, 
Lukovany, Zakřany a Zastávka
1875 – na rozkaz c. k. místodržitele postupuje naše obec část katastru Zastávce
1890 – 100 domů
1893 – 13. 4. jednání o stavbě školy, 22. 4. veškerá povolení, 24. 8. 1893 kolaudace. Škola 
byla postavena za neuvěřitelné 4 měsíce
1894 – výkaz dobytka – 37 koní, 85 hovězí, 73 koz, 312 prasat, 114 psů, 86 koček a 407 drůbeže
1895 – silnice z Popovic. Do té doby při rozploutí nesjízdná polní cesta podél vodoteče dole 
v současných zahradách. Založení spolku hasičského a čtenářského.
1904 – zřízena poštovna spadající pod Zastávku – v č. p. 19. Následně byla budova 
rozdělena a přiděleno další č. p. 123 (Dvořákovi).
1906 – dosáhla obec největšího počtu obyvatel a to 1104 ve 240 rodinách a 138 domech
1911 – dostavba přízemní části ZŠ. Aktuálně je zde MŠ
1917 – nejvyšší počet školou povinných žáků a to 256
1919 – založen TJ Sokol a DTJ
1920 – narozeno 37 dětí – nejvyšší počet
1923 – postavena silnice k trase Velká Bíteš – Zastávka včetně mostu (který se letos bouře 
a staví nový). Do té doby byl na Brodek pouze brod přes Příbramský potok
1925 – 200 domů
1929 – dokončena elektrifikace obce
1930 – TJ Sokol začal promítat němé filmy
1939 – promítání prvního zvukového filmu
1955 – první televize u p. Dobrovolného
1998 – 518 obyvatel – nejmenší počet v novodobých dějinách
1998 – plynofikace obce, kolaudace až v roce 2001
1999-2000 – realizace I. etapy vodovodu – 35 přípojek a 20 vodoměrů – vydatnost zdroje 
vody (investice na areál vodárny 6,5 milionu) nedostatečný. Zvládá cca 3-4 RD. Voda tekla 
cca 1x za týden 4-5 hodin. Výrobní náklady na 1m3 vody byl 140 Kč. Stop stav v realizaci 
dalších přípojek
2003 – připojení vodovodu na ivančický přivaděč = dostatek vody = realizace dalších přípojek 
a dalších etap vodovodu. Do konce roku 2003 připojeno 57 domů. Kompletní vodovod 
v zastavěné části dokončen v roce 2007, připojeno bylo 198 domů.
2018 – 653 obyvatel – stejný počet jako v roce 1985, 282 domů
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Územní plán (dále ÚP) – jedná se o nejdůležitější dokument, který určuje na řádově 10-15 let 
využití území v našem katastru. Pokud tedy např. hodláte na zahradě stavět rekreační objekt 
a pozemek není dle ÚP v území určeném pro rekreaci a sport, tak tam nic nepostavíte. Nebo 
pokud hodláte stavět rodinný dům a pozemek není v ÚP v zastavěném nebo zastavitelném 
území opět nic nepostavíte. Zvažte tedy prosím, zda v průběhu následujících 15-ti let nehodláte 
realizovat nějaký záměr, který není v souladu s ÚP a podejte podnět nebo připomínku na obecní 
úřad. To, že podnět podáte, neznamená, že bude schválen, musí projít složitým procesem 
schvalování. Všechny upozorňujeme, že připomínky a podněty budeme akceptovat výhradně do 
termínu veřejného projednání zadání územního plánu. To očekáváme v průběhu května 2018.
Rebonitace bonitně půdních ekologických jednotek – od 1. 3. 2018 realizuje Státní pozemkový 

úřad tento proces. V podstatě se jedná o přehodnocení kvality půdy, ze které lze přímo zjistit jeho 
cenu i to, jak moc byla hodnota pozemků degradována. V katastru Příbrami proběhl pedologický 
průzkum a stanovení BPEJ v roce 1977 a 1992. Porovnáním zjistíme, že půdní pokryv obce 
výrazně změnil. Názorné je vyčíslení zhoršování kvality půdy pomocí její ceny. Pokud vynásobíme 
výměry jednotlivých BPEJ z roku 1977 a 1992 současnou cenou půdy podle zmíněné vyhlášky 
č. 3/2008 Sb., zjistíme negativní rozdíl. Cena zemědělské půdy podle bonitace r. 1992 je v součtu 
na celý katastr o více než 1 882 000 Kč nižší. V podílovém přepočtu se cena zemědělské 
půdy v Příbrami za zmíněných 15 let snížila průměrně o 4 900 Kč na každý hektar. Vzhledem 
k tomu, že od poslední aktualizace BPEJ uběhlo nyní dalších 26 let, lze předpokládat, že 
nový průzkum odhalí další škodlivé změny a degradaci půd. Zákon na ochranu zemědělského 
půdního fondu č. 334/1992 Sb. stanoví, že hospodařit na zemědělském půdním fondu musí 
vlastníci nebo nájemci pozemků tak, aby neznečišťovali půdu a tím potravní řetězec a zdroje 
pitné vody škodlivými látkami, nepoškozovali okolní pozemky a příznivé fyzikální, biologické 
a chemické vlastnosti půdy a chránili obdělávané pozemky podle schválených projektů 
pozemkových úprav. Bohužel, ne vždy a všude se pravidla šetrného hospodaření dodržují. 
Produkce a výnosy se dají udržet i na erozí poškozené půdě, zvyšováním dávek hnojiv, 
zaoráváním strží a rýh. Aby se ale zachovala bonita půdy a ceny vlastnických parcel, je nutné 
na ohrožených blocích aplikovat protierozní opatření.
II. etapa realizace společných zařízení – od Státního pozemkové úřadu máme příslib, 

že v roce 2019 by se mohly zahájit přípravné práce na realizaci polních cest, protierozních 
opatření a výsadby zeleně. V plánu je nová cesta od fotbalového hřiště k vodárně, od křížku 
ve Skalkách k vysílači a od cihelny k „Blažkovýmu“ kříži a dolů k „zámečku“. Vzniknou tak 
další tři okruhy, které budou bezproblémově schůdné i v období plískanic.
Vodní nádrž Příbram II. – v řešení je bezúplatný převod vodní nádrže Příbram II. o rozloze 2 

580 m2, která je ve vlastnictví státu a leží na Příbramském potoku. Realizovala ji Zemědělská 
vodohospodářská zpráva v roce 1996. Pokud se zadaří, může zde v budoucnu vzniknout 
nová vycházková trasa.
Areál OÚ – v průběhu jara provedeme úpravu ploch v areálu OÚ. Bude přemístěn telefonní 

automat na budovu hasičské zbrojnice, realizováno parkoviště a prostor osázen stromy. 
Střechy obou budov OÚ budou osazeny protisněhovými háky, dojde k drobným dodělávkám 
na budově hasičské zbrojnice a mimo obecní byt bude areál hotov.

POZVÁNKA NA OBECNÍ KULTURNÍ SPOLEČENSKÉ AKCE
Ukliďme Česko:
14. dubna. od 9:00 do 13:00 sraz u ZŠ, pořádá ZŠ a MŠ
Tradiční pálení čarodějnic:
30. dubna 2018 od 19:00 v areálu fotbalového hřiště, pořádá TJ Sokol
Příbramská pouť:
5.-6. května 2018 na Návsi. Spousta atrakcí, stánků, pohody a pospolitosti, nedělní 
posezení za doprovodu dechové hudby. Doufejme v řidičské umění pana Schulze, že dokáže 
„protáhnout“ od Vys. Popovic všechny atrakce včetně autodromu. Pořádá obec ve spolupráci 
s TJ Sokol
Dětský sportovní den:
2. června 2018 od 14:00 v areálu fotbalového hřiště bude připravena spousta soutěží, 
zábavy a výher. Pořádá obec ve spolupráci s TJ Sokol, SDH, SRP a hodovníky.
Letní kino na návsi:
7. července 2018 a 18. srpna vždy po setmění pro širokou veřejnost promítneme některé 
z úspěšných českých komedií. Pořádá obec ve spolupráci s SDH.
Příbramské krojované hody:
8. a 9. září 2018 pořádají stárky a stárci ve spolupráci s obcí. Bližší informace budou 
v předstihu zveřejněny.
Oslavy 100. výročí samostatného Československého státu:
28. října 2018 po setmění u pomníku padlým ve světové válce. Pořádá obec ve spolupráci 
s SDH a MŠ a ZŠ. Průběh bude upřesněn.
Rozsvěcování Vánočního stromku: 8. prosince 2018 od 17:00 Průběh bude upřesněn.

KULTURNĚ OZDRAVNÝ ZÁJEZD
Obec Příbram na Moravě pořádá 23. 6. 2018 zájezd za kulturními zážitky do města 

Písek a Královského hradu Zvíkov. Plánovaný odjezd je v 6:00. Začínáme na Zvíkově, 
kam přijedeme asi v 8:30. Čeká nás hromadná prohlídka královského hradu založeného 
Přemyslem Otakarem I. (1197-1230), patří k nejpřednějším stavbám české středověké světské 
architektury. Budeme mít dostatečný časový prostor na individuální možnost prohlídky celého 
areálu, sejít k vodní nádrži Orlík, kde se stéká Vltava s Otavou a občerstvit se v pivovarském 
dvoře, kde můžete ochutnat několik druhů zlatavého moku, případně ochutnat něco dobrého. 
Zhruba ve 13:00 přejedeme do města Písek. Zde můžete individuálně navštívit velmi pěkné 
Prácheňské muzeum, které se nachází v areálu bývalého hradu, Městskou elektrárnu, která 
dodávala elektřinu pro veřejné osvětlení města Písku, projít se po nejstarším dochovaném 
kamenném mostě v Čechách ze 13. století, prohlédnout si Putimskou bránu, zahrát si minigolf 
na městském Ostrově a samozřejmě navštívit nepřeberné množství hospůdek, včetně 
středověké krčmy. Plánovaný odjezd by byl ve 21:00. Cena zájezdu, která obsahuje pouze 
dopravu je 100 Kč na osobu. Místa jsou omezená, rezervace do konce dubna na OÚ.


