
POZVÁNKY 
TJ Sokol Příbram pořádá v sobotu 23.6.2007 Turnaj starých pánů za účasti mužstev 
Příbram, Zbýšov, Lukovany a Plynostav Rosice. Začátek ve 13 h, vstupné 50 Kč. Bohaté 
občerstvení: opékání selete, guláš, cigára, ovar. Po ukončení taneční zábava, hraje MX. 
 

 
„DO PŘÍRODY VYCHÁZÍME MÁLOKDY, MÁME JI DOMA NA INTERNETU.“ 

 
HUMOR 
Jirka zůstane dva dny sám doma, protože jeho rodiče odjeli na služební cestu. Jde do 
obchodu a ptá se prodavačky: „Prosím vás, nemáte tu něco za korunu, čím bych rodiče 
překvapil?“ Prodavačka se rozmýšlí a potom praví: „Tak tady máš jedny zápalky.“ 
 
SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
V červnu oslavuje významné životní jubileum Květoslava Ráčilová 
(70 let), Miloš Svoboda (75 let), Antonín Nerad (80 let) a Květoslava 
Macholánová (80 let). BLAHOPŘEJEME! 
 
VEŘEJNÝ INTERNET 
V současné době byl zpřístupněn internet pro veřejnost v místní OBECNÍ KNIHOVNĚ. 
Klíče od internetové místnosti bude mít trvale u sebe paní Stromecká. Po domluvě s ní je 
možno internet bezplatně navštívit. Internet je celosvětová počítačová síť, ve které 
počítače jsou vzájemně propojeny (kabely nebo bezdrátově) a díky tomu mohou spolu 
komunikovat a předávat si informace. Je to tedy zdroj informací dostupný uživateli. 
Prvotní myšlenkou pro vznik internetu bylo, že USA v době studené války naléhavě 
potřebovalo fungující odolnou počítačovou síť, která bude funkční i po výpadku 
některých strategických uzlů. Vřele všem občanům návštěvu internetu doporučujeme a 
doufáme, že i starší občané budou mít zájem o tento druh informací. Případně by na 
obecním úřadě mohl být zorganizován začátečnický kurz. Zájemci, prosím, hlaste se. 
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Milí Příbramáci, 
   červnové číslo Zpravodaje budeme tradičně ladit do nálady končícího školního roku. 
Přejeme všem hezké prázdniny a hodně hezkých zážitků jak na zahraničních nebo 
tuzemských dovolených, tak u našeho rybníka, v lese či na hřišti. 
V letošním školním roce 2006/2007 navštěvovalo naši základní a mateřskou školu 
celkem 38 dětí (16 MŠ a 22 ZŠ). Při škole pod záštitou DDM Zastávka fungovaly 
zájmové kroužky angličtina, hudební, výtvarný a sportovní hry. Proběhlo mnoho 
různých akcí: táboráky, sportovní hry, divadla, kouzelnické a hudební představení, 
netradiční výtvarné techniky, uskutečnila se mikulášská nadílka, vánoční výstava, 
malování ke Dni Země, beseda s policií ČR (foto), fotbalové utkání s Vys. Popovicemi, 
pohádkový les ke Dni dětí aj. V dubnu byl zahájen plavecký výcvik v Třebíči. 
Děti se v průběhu celého roku zapojovaly do 
výtvarných soutěží, do matematické soutěže Klokan a 
Cvrček, Žabákovy matematické olympiády, dopravní 
soutěže, do projektu Zdravé zuby… Na měsíc červen 
ještě připravujeme táborák, slavnostní pasování 
předškoláků na školáky, školu naruby a spaní ve škole.  
Od začátku letošního roku jsme se ve školní družině 
s dětmi začali věnovat projektu „Hrátky se zvířátky“. V
se seznámili s jedním zvířátkem (opice, motýl, papoušek, ...). Dozvěděli jsme se, kde se 
vyskytuje, jak vypadá, čím se živí a také jak se o něj máme starat, pokud bychom se ho 
rozhodli chovat doma. Ke každému zvířátku děti dostaly omalovánku, naučily se o něm 
básničku, zahrály si o zvířátku nějaké hry a nakonec si každé zvířátko mohly samy 
vyrobit. Tento projekt jsme ukončili vystoupením na Den matek, kde žáci básničky 
s pohybovým doprovodem předvedli a ukázali vyrobené zvířátko. 

 (zš) 
 

 průběhu každého měsíce jsme 

LOHOVÁ PRÁCE PETRY PATOČKOVÉ 

e ráno vstali a nasnídali 

S
 
V neděli 13. 5. 2007 se slavil Den matek. Jako každý den jsm
se. Mamka potom uvařila oběd, který mi moc chutnal. Odpoledne v 15 hodin proběhlo 
v klubovně u zahrádkářů posezení pro maminky s přáteli. Zde vystoupily děti 
z mateřské školy a základní školy, hudebního kroužku a jednotlivci s pásmem básniček, 
písniček a tanečků. Na závěr pasovaly paní učitelky prvňáčky na čtenáře. Pak jsme 
maminkám předali dárečky, vyrobené ve škole. Po příchodu z besídky jsem mamince 
dala koupenou květinu. Dárek ji mile překvapil a hned se s ním šla pochlubit taťkovi. 



ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA 
 

odám v ulici Ve strži. Urychleně bylo Po prudké bouřce došlo k havarijním šk
svoláno mimořádné zasedání 13.6. Opravu provede firma Soukup, která navrhuje 

0. výročí zahájení provozu 
stává skutečnost, že příbramská 

 intenzivně hledat III.obecní kronika. Předešlé vedení 
rováním tohoto materiálu, se k tomuto případu nijak 

ituace, kdy je vážně ohrožen něčí život a je třeba 
 byste proto znát některé základní úkony nutné pro 

ma 

vyčištění koryta, odhalení poklopů vodovodu, upravení vpusti, zapuštění 
komunikace do krajnic a asfaltový  povrch (6 cm). Předběžná cena je 238 714,- Kč. 
Oprava začíná ihned a bylo navrženo, aby se instalovaly i odtokové ochranné rošty. 
Střecha nad školní jídelnou je opravena firmou Maxistav. Oproti prvnímu rozpočtu 
bylo navíc nutno opravit některé trámy a krovy a zaplatit kontejnery na odvoz 
křidlice. Konečná cena je tedy 121 475,-Kč. Firma předložila přehled o celkovém 
špatném stavu střechy na budově školy. Vyžaduje opravu za 700 000,- Kč. 
 
JAK SE U MLÝNA STAVĚLA ŽELEZNICE 
 
Vloni v polovině září měla Zastávka velkou oslavu 15
železniční tratě Brno-Zastávka. Ve stínu této slávy zů
štreka je tu už neuvěřitelný 121 rok. 
Psal se rok 1886, bylo 3. června a ve vesnici dopoledne nebylo ani živáčka. Všichni 
Příbramáci stáli podél nově zbudované trati, nikdo nechtěl přijít o mimořádnou událost. 
Spolu se Zakřaňáky čekali, kdy se v premiéře objeví od Zastávky první vlak. Z údolí 
Habřiny se začal ozývat typický zvuk parní lokomotivy a za chvíli se objevil technický 
zázrak 19. století - slavnostně vyzdobená lokomotiva pokrytá prapory, věnci a stuhami, 
v čele znak rakouského mocnářství. Strojvedoucí s topičem ve svátečních uniformách za 
pravidelného houkání vycházkovým tempem řídili vlak s 15 vozy 1. a 2. třídy. V nich 
seděla honorace z Brna a kraje, včetně moravského zemského místodržícího. V jednom 
otevřeném vagónu hrála kapela, která byla přehlušována jásotem vítajících diváků. 
Kolem půl dvanácté vlak dorazil do Náměšti, kde ho uvítala celá rodina Haugwitzů a 
čelní představitelé města. Největší atrakcí byl přejezd přes náměšťský železniční most, 
který byl na tu dobu vynikajícím stavebním dílem. 
Mému dědovi byly 3 roky a tento den se stal jeho významnou událostí, na kterou 
vzpomínal celý život. Co tomu předcházelo? Mocná STEG (společnost státní dráhy) 
nejdříve odkoupila soukromou dráhu Rosické báňské společnosti Brno-Zastávka a 
během roku postavila další úsek do Okříšek, dlouhý 52 km. Na to si najala 3 000 
italských dělníků. Mladí Italové opanovali po řadu měsíců údolí Habřiny, odkud se celý 
den ozývala jejich zvučná řeč doprovázená výraznou gestikulací. Příbramský mlýnek byl 
v obležení Italů a v podvečerech byly jimi přeplněny vesnické hospody. Hostinský Pala 
(později Dobiášova hospoda) si pochvaloval vynikající příjem, jakož i okolní kováři, 
zvláště popovický Procházka. Ti italským dělníkům zabrušovali krumpáče, protože 
železo obsahující bítešská rula na zakřanské stráni je těžká a tvrdá.  
Taliáni odešli a zůstalo po nich do dnešní doby dobře fungující dílo. Když se tenkrát 
ptali příbramského mlynáře Pirochty, co on na to, odpověděl památným výrokem: „Sme 
rádi, že už só pryč. Takové nepořádek po sobě nechali. A téch prázdnéch flašek - te sme 
museli eště dlóho uklizet!“ Když jdu dnes se svým 3letým vnoučkem počítat vagony, 

díváme se na trať, až pojede vláček a já mu řeknu: „To stavěli Taliáni.“, stejně jako to 
říkával můj děda, když jsem byl v jeho věku.       (DrJH) 

 
OBECNÍ KRONIKÁŘ 
 
Po volbách v roce 2002 se začala
obce, které bylo zodpovědné opat
logicky nevyjádřilo. Zda-li byl důvodem zmizení politický podtext, můžeme jen 
polemizovat. Kronika zachycovala historické období od roku 1968 do r. 1988. Kronika 
I. z období 1920-1937 a kronika II. ( 1938-1967) jsou uloženy v archivu v Rajhradě. 
Od roku 2004 začal kroniku IV. psát pan Mgr.Ladislav Vaverka, ve kterém naše obec 
získala výborného a svědomitého kronikáře. Kroniku sepisoval  zpětně od roku 1989, 
což  muselo být velice namáhavé a panu kronikáři patří veliký dík, že s takovou 
trpělivostí pátral v paměti tolik roků do minulosti a namáhavě sháněl tu spoustu 
informací. Každý rok v kronice obsahuje kapitolu o politickém dění v obci, údaje o 
firmách a občanech, o ZŠ, MŠ, informace o počasí v daném roce, jaká byla úroda, 
návštěvnost kulturních akcí. Můžete z ní zjistit i výsledky našich hokejistů na MS nebo 
kolik spadlo v daném roce srážek. Všechny tři kroniky (I., II., IV.) jsou k dispozici na 
internetových stránkách naší obce (www.pribramnamorave.cz) a kronika IV. je 
k nahlédnutí i na Obecním úřadě. Obec na svých webových stránkách shromažďuje 
fotodokumentaci týkající se současnosti i historie. Tímto prosíme všechny Příbramáky, 
zda-li by ve svém domácím archivu nenašli nějaké staré fotografie naší obce a jejího 
okolí. Obecní úřad zapůjčené materiály po zkopírování v pořádku vrátí majiteli.  
Přejeme panu kronikáři hodně úspěchu do dalších popsaných stránek v Příbramské 
kronice a děkujeme občanům za laskavé zapůjčování materiálů, které ke své práci 
potřebuje.                (lt) 
 
ZÁCHRANA ŽIVOTA 
 
Každý se může stát svědkem s
poskytnout první pomoc. Měli
záchranu života. Neztrácejte čas pochybnostmi, zda je provádíte dokonale. Postupujte, 
jak nejlépe umíte. Přikládáme stručný návod na zajištění základních životních funkcí. 
Uvolnění dýchacích cest - máte-li podezření na zranění krku, hlavy, zad se zraněným 
nehýbejte. Zkontrolujte, zda postižený nemá zapadený jazyk, popř. předmět v ústech.  
Dýchání - pohledem, poslechem zkontrolujte zda zraněný dýchá. Pokud nedýchá, 
zakloňte mu hlavu, sevřete dvěma prsty nos a vdechujte pomalu do jeho úst, frekvence 
je 1 vdech po 5 sekundách. 
Krevní oběh – zkontrolujte puls na krku zraněného nebo přiložte ucho na hrudník. 
Nepřímá masáž srdce – zápěstí jedné ruky položte zhruba do středu hrudní kosti, prsty 
směřují kolmo od kosti směrem k srdci Položte na ni druhou ruku a stlačujte obě
hrudník, asi o 4cm, opakovaně 15krát, 80-100krát za minutu. Masáž srdce střídejte - 2 
vdechy na 15 stlačení. Provádí se, jen když srdce nepracuje a na tvrdé podložce! 
Vždy je nutné zavolat záchrannou službu 155 nebo linku pomoci 112.                       (lt) 

http://www.pribramnamorave.cz/
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