
TJ SOKOL PŘÍBRAM 
Na členské schůzi 29.9.2007 bylo zvoleno nové vedení Sokola: Karel Drabik (předs.), 
Jan Procházka (místopř.), Jan Chatrný (jednatel), Radek Joch (pokl.), Tomáš Němec a 
Michal Krejčíř (členové). Klademe si za cíl lepší komunikaci s obcí a společné vyřešení 
majetkoprávních vztahů v areálu hřiště. Chceme rozšiřovat zapojení mládeže do aktivit 
Sokola, které nemalou mírou přispívají ke kulturnímu dění v obci. Připravujeme 
vytvoření internetových stránek s informacemi o aktuálních výsledcích, umístění 
v tabulce, chystaných akcích, historii Sokola v Příbrami a také dalších plánech do 
budoucna. Děkujeme tímto bývalému vedení za dosavadní obětavou práci, kterou 
věnovali této organizaci i všem ostatním, kteří přispěli k rozvoji fotbalu. Hráči Sokola 
Vás zvou na všechna svá utkání ať na domácím hřišti či na hřištích soupeře. Těšíme se 
na Vaši přízeň a podporu. 

(Sokol) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUMOR 
Hajný chytil v lese chlapa s autem a v kufru našel jelena. Obořil se na něho: „Co to má 
znamenat?“ Chlápek odvětí: „Nic, to je můj pes!“ Hajný: „A co ty parohy?“ Chlápek: 
„To je jeho problém!“ 
 
 
SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
V říjnu oslavují významné životní jubileum Věra Filková (70 let), 
Jaroslav Krčma (70 let) a František Semerád (75 let). 
BLAHOPŘEJEME! 
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             Občasník Obecního úřadu v Příbrami na Moravě 
www.pribramnamorave.cz 
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Milí Příbramáci, 
   na podzim bilancuje zastupitelstvo plnění volebního programu. Stěžejní úkoly jsou 
průběžně plněny. 
Vodovod je stále aktuální věcí pro život v obci. V současné době je dokončena trasa 
B1, řad je natlakován, probíhají dokončovací práce na komunikaci. Nabíhaly další 
požadavky na prodloužení vodovodního řadu v dalších dvou lokalitách určených 
k zástavbě. Dokončení vodovodu se plánuje v roce 2008. 
Ve škole bylo uděláno maximum pro to, aby výuka probíhala v příjemném a 
odpovídajícím prostředí. Byly provedeny nezbytné opravy a údržba (byla opravena 
plochá střecha nad jídelnou a z 50% střecha nad MŠ, opraven septik, který byl 
v havarijním stavu, hromosvod, vymalována chodba a první patro, splněny požadavky 
hygieny na provoz kuchyně a jídelny, školní zahrada byla doplněna dalšími hracími 
prvky pro děti MŠ). Tímto starostlivost o školu nekončí, v příštích letech bude nutné 
řešit nevyhovující stav střechy, nové přístupy k ekologickému vytápění takovýchto 
objektů a další. Škola zůstává nejdůležitější prioritou. 
V naší obci máme 12 obecních komunikací. Aby tyto komunikace byly vzhledné a 
bezpečné, provádíme postupně po zabudování tras plynu a vodovodu úpravy jejich 
povrchů. V loňském roce jsme opravili jednu komunikaci (Skalky), v letošním roce se 
nám zadařilo opravit komunikace tři (daří se nám získávat finance i z dotačních titulů 
JMK). Pro zachování sjízdnosti všech obecních komunikací v zimním období jsme 
dovybavili nebezpečné úseky vzhlednými kontejnery na posypový materiál. Díky 
dostatečnému vybavení udržovací technikou, která byla pořízena ve většině z příspěvku 
dotačních titulů E 2020 a firmy Vodafone  jsme schopni postupně udržovat rozsáhlé 
zelené plochy, kterými naše obec oplývá. Na prostorné návsi, kde je umístěno dětské 
hřiště se nadále uvažuje o dovybavení dalšími prvky. Obec se přihlásila k čerpání 
financí z dotačního titulu Program rozvoje venkova na projekt a doplnění tohoto hřiště. 
Kaple sv. Floriána a panny Marie se stává hlavní dominantou obce uváděnou 
v jihomoravských kulturních publikacích a propagačních materiálech sdružení Kahan. 
Farnost se v současné době potýká s problémy se zatékáním do objektu a obec je 
rozhodnuta se na odstranění této závady finančně podílet. Pečujeme taktéž o vzhled 
dalších památek vztahujících se k historii obce (kříž z doby napoleonských válek, 
kaplička sv. Floriána a pomníky padlých). Obec se podílí na udržování zavedených 
tradic (vítání jara, pálení čarodějnice, pouť, dětský den, neckyáda, hody, zájezdy do 
divadla, setkání seniorů, rozsvěcení vánočního stromu). 
Občané si již zvykli a obec v tom pokračuje, že každý měsíc formou Zpravodaje 
dostávají k aktuálním informacím o hospodaření, budování a dění v naší obci. Tyto 



informace jsou umísťovány taktéž na našich webových stránkách, které je možno 
studovat na zpřístupněném internetu v obecní knihovně. Toto stručné zhodnocení 1. roku 
4letého volebního období je důkazem toho, že vedení obce svoje volební sliby postupně 
zahajuje, realizuje a v dalších letech volebního období, s přispěním poznatků občanů, 
bude pokračovat a tím svá předsevzetí jistě splní.  

(hj) 

 
POZEMKOVÁ ÚPRAVA KON ČÍ – CO BUDE DÁL? 
 
Komplexní pozemková úprava v Příbrami byla zahájena v dubnu 2006. Po roce a půl je 
u konce, což je relativně velmi krátká doba. Jednání s vlastníky proběhly bez větších 
problémů, sbor zástupců a obecní úřad dobře spolupracovali s projekční firmou a 
pozemkovým úřadem. Proto měli na závěrečném veřejném jednání 26.9.2007 všichni 
důvod ke spokojenosti. Do pozemkové úpravy vstupovalo 2049 vlastnických parcel, po 
scelení je jich nyní 1070. Všechny připomínky byly vyřešeny a zpracovatelé získali 
100%ní souhlas vlastníků s návrhem pozemkové úpravy. 
Vedoucí pozemkového úřadu Brno venkov Ing. Grmela poděkoval všem zúčastněným 
za dobře odvedenou práci a vlastníkům pozemků za vstřícný přístup. V nejbližší době 
každý vlastník obdrží poštou tzv. 1. rozhodnutí, kterým se schvaluje návrh komplexní 
pozemkové úpravy. Budou to stejné podklady, které už vlastníci jednou podepisovali, 
takže by teoreticky neměly už být žádné námitky a připomínky. Jde o to znovu si 
zkontrolovat nově nabývané výměry a ohodnocení pozemků. V případě nesouhlasu, 
může vlastník podat písemně odvolání na Okresní pozemkový úřad Brno venkov, který 
pak odvolání postupuje na Ústřední pozemkový ústav v Praze. Po nabytí právní moci 
prvního rozhodnutí se vydá druhé rozhodnutí. V něm se schvaluje nabytí vlastnických 
práv k novým pozemkům. Po druhém rozhodnutí se vlastníci mohou odvolávat už jen 
prostřednictvím soudu. Po nabytí právní moci 2. rozhodnutí předá pozemkový úřad 
podklady katastrálnímu úřadu k zápisu. V katastru vzniknou nové listy vlastnictví a 
mapa podle výsledků pozemkové úpravy. Listy vlastnictví nebude katastrální úřad všem 
rozesílat, bylo by to zbytečné. Vyžádá si ho vždy jen ten, kdo ho momentálně z nějakého 
důvodu potřebuje (koupě, prodej, stavba). 
Někteří vlastníci si již podali žádost o vytyčení pozemků v terénu. S tím se začne buď už 
letos pozdě na podzim nebo příští rok na jaře. Požádat o vytyčení je ještě v současné 
době možné, ale je třeba to dělat jen v odůvodněných případech (např. samostatné 
hospodaření) a ne jen pro oko. Vytyčení bude provedeno zdarma jen jednou. Vlastník si 
pak musí hlídat stabilizační značky před zničením. 
Po zápisu pozemkové úpravy do katastru nemovitostí a obnově operátu (asi na jaře 
2008) automaticky zanikají všechny nájemní smlouvy. AZOS a ostatní hospodařící 
subjekty musí s vlastníky pozemků sepsat nové smlouvy. 
Dále zápisem komplexní vzniká vlastníkům povinnost podat daňové přiznání na finanční 
úřad a platit za všechny své pozemky daň z nemovitostí. Pokud bude pozemková úprava 
zapsaná až po 1.1.2008, bude se daňové přiznání podávat až k 31.1.2009 a zaplacení 
bude nutné do 31.5.2009. Firma AZOS má již zkušenosti s ukončenou pozemkovou 
úpravou v Zakřanech a podobně bude postupovat i v Příbrami. Připraví nové nájemní 

smlouvy a zároveň i nová přiznání daně z nemovitostí (pro zájemce). Vyplněná 
přiznání se zašlou na finanční úřad a pak bude každý vlastník platit daň sám složenkou 
od finančního úřadu. AZOS zvýší o částku daně smluvní nájemné.  
V příštím roce by se mohlo začít s realizací společných zařízení. Pozemkový úřad zadá 
zpracování realizačního projektu a požádá o dotaci z evropského programu pro rozvoj 
venkova EAFRD. Jako první by se měla budovat zpevněná cesta od hospodářského 
střediska do Zakřan. Předběžný rozpočet realizace společných opatření zahrnuje 73 mil. 
Kč na zpřístupnění pozemků, 7 mil. na vodohospodářská a protierozní opatření a 125 
tis. Kč na interakčí prvky (= doprovodné dřeviny k cestám). Pozemková úprava by 
měla ve své realizaci přispět nejen k lepšímu obhospodařování a ochraně zemědělské 
půdy, ale také ke zkrášlení krajiny v našem katastru. 

(ju) 

 
VÝROČÍ RAJMUNDA HAB ŘINY 
 
28. září uplynulo 100 let od narození Rajmunda Habřiny (1907–1960), spisovatele a 
básníka spojeného s naším krajem. Umělecky byl pokračovatelem Otokara Březiny, 
podle něhož si své jméno Rajmund Chatrný změnil na podobně znějící pseudonym 
Habřina. Narodil se v Příbrami u Brna, vystudoval filozofickou fakultu a stal se 
učitelem a později ředitelem dvanáctileté střední školy Brně. V době druhé světové 
války v letech 1941–45 byl vězněn v koncentračním táboře Mathausen. Básnickou 
sbírku Sasanky a soubor esejů Světla nad Kralicemi věnoval rodnému kraji. Z našeho 
regionu také čerpal náměty pro svou knihu tří historických balad Věnec z klokočí, v 

nichž na osudu tří osob zachytil dějinné události spojené s 
Rosickem. Knihu je možné si zapůjčit v rosické knihovně. V 
polovině 30. let se připojil k tzv. ruralistickému hnutí 
(literárního směru s lesnickou tématikou) a stal se členem Kola 
moravských spisovatelů. V románu o zmařené lásce selského 
syna a hornické dívky Ohnivá země zobrazil bouřlivou stávku 
horníků v rosicko–oslavanském uhelném revíru v roce 1920. 
Pobělohorské valašské rebelie ho inspirovaly k napsání 
dramatu Valašská stráž, které později přepracoval na román 
pod názvem Jan Adam z Víckova. Jeho poválečnou tvorbu 

poznamenaly události druhé světové války a vlastní zážitky z koncentračního tábora. 
Zachytil je ve sbírce Vězeň za dráty, básnické reportáži Krvavý účet a v eseji 
Nadčlověk a nadnárod. Hojně přispíval do novin a časopisů a překládal z jihoslovanské, 
zejména slovinské literatury. Zemřel 2. dubna 1960 v Brně. 

(Převzato z časopisu Rosa 10/2007, autor Jarmila Helsnerová) 
 
TELEGRAFICKY ZE ZASTUPITELSTVA 
Skládka pod Zelenou horou se osazuje břízami a černou borovicí. Obecní byt bude 
najat p. Brázdovi a smlouva je podmíněna pracovním poměrem. Řeší se problematický 
převod pozemku p. Krejčové. Bylo schváleno parkoviště pro dílnu p. Reitorala. 

(ju, jt) 


