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NEOBYČEJNÁ SETKÁNÍ.
Pod tímto titulkem bych chtěl několika články obohatit Příbramský občasník, protože se týkají 

naší obce. První je nazván Příbram a Jiří Kolbaba.
Když vloni uskutečnil besedu s Příbramáky, nebyla to jen běžná přednáška, kterých absolvuje 

v desítkách měst republiky, ale bylo to setkání s obcí a občany,kde jako kluk prožil část svého 
dětství a jistě se rád do Příbrami podíval.
Latinské rčení – genius loci – jinak řečeno duch anebo kouzlo daného místa, které vnímají 

zvláště cestovatelé, určilo jeho rozhodnutí nejdříve navštívit ony příbramské lokalit, které jako 
klukovi zanechali silný zážitek. Byl se podívat do Újezdských lesů, kde tajně navštěvoval sovět-
ské vojáky a nebo prošel místním „veselým jézédé“, jak příbramské JZD nazval. Už tenkrát byl 
hnán touhou po poznání, po dobrodružství, chtěl být u všeho a všechno prožívat.
Kluk z města přišel na vesnici, vnímal tu změnu, zkoumal ji a poznával. Tam se formoval charak-

ter cestovatele, který cestuje po celém světě a přibližuje nám jeho krásy na vysoce profesio-
nálních fotografiích, ale také důkladně poznává prostředí, kulturu a zvyky obyvatel. Dnes velmi 
populární cestovatel Jiří Kolbaba je důstojným pokračovatelem našich významných cestovatelů. 
Dvě třetiny roku cestuje po světě a zbytek času zpracovává dokumenty, píše knihy a nebo 
jeho hlas slyšíme v pravidelných relacích Radia Impuls. Jeho nasazení a aktivita pro cestování 
je obdivuhodná a jak říká Miroslav Zikmund, že cestování bylo pro něho posedlost, jako by 
mluvil z duše Jirky Kolbaby.
A na závěr několik internetových informací o našem bývalém občanovi. Jiří Kolbaba 

– spisovatel, cestovatel, fotograf, vicepresident Českého klubu cestovatelů procestoval více 
jak 130 zemí všech šesti kontinentů světa. A jako sportovec se stal v osmdesátých letech mis-
trem ČSR v běhu na 3 km překážek. Jeho fyzická kondice sportovce umožnila husarský kousek 
absolvovat cestu kolem zeměkoule za 120 dní a nebo žít v drsných podmínkách Antarktidy.
Jistě o něm ještě hodně uslyšíme. (MVDr. Hájek)

SBĚR OBJEMNÝCH A NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A ELEKTROZAŘÍZENÍ.
Od středy 22. 4. 2015 od 13:30 hod. do pátku 24. 4. 2015 do 14:00 hod., budou 

na obvyklém místě na návsi, přistaveny kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad. 
Upozorňuji, že odpady budou odebírány pouze v době:
22. 4. od 13:30 hod. do 19:00 hod., 23. 4. od 10:00 hod. do 19:00 hod. a 24. 4. 
od 10:00 hod. do 14:00 hod. pouze ve stavu, na kterém jsme se již domluvili. Elektrospotře-
biče (které musí být kompletní)  a železný šrot, budou ve stejnou dobu odebírány ve sběrném 
dvoře za školou. 

OSLAVY 120 LET ZALOŽENÍ HASIČSKÉHO SBORU
Stejně tak jako v jiných obcích, tak i v naší obci si místní sousedé nejednou „na vlastní kůži” 

vyzkoušeli, že dobrý pomocník, kterým byl vždy člověku oheň, se může proměnit ve velmi zlého 
pána, proti kterému je třeba spojit své síly. Proto byl založen v roce 1895 Sbor dobrovolných 
hasičů Příbram na Moravě, s cílem pomáhat bližnímu v nouzi. Letos je to tedy 120 let od vzniku 
našeho sboru. Jelikož nám historie sboru není lhostejná, rozhodli jsme se, že uspořádáme oslavy, 
na které vás srdečně zveme. Oslavy se budou konat poslední víkend v červnu na návsi. Program 
bude zvěřejněn obvyklou cestou. Děkujeme za vaši přízeň a podporu. (SDH)

Všem krásný a pohodový, ničím nerušený aprílový den vážení příbramáci. Nebudu vás zatěžovat 
oduševnělými polemikami a raději vás zahrnu informacemi o dění v katastru naší malebné vísky. 
Počátkem roku, realizovala společnost E.ON, nutné posílení rozvodné soustavy v místní části 
Brodek, instalací trafostanice. Důvodem byla nestabilní elektrická síť, která způsobovala pro-
blémy obyvatelům Brodku. Dále společnost Správa a údržba silnic JMK zpracovala ve spolupráci 
s obcí projektovou dokumentaci na výstavbu nového mostu mezi částmi Dědina a Brodek. V příš-
tím roce by měl být ten starý stržen a postaven od základů nový, který bude mít průjezdnou 
šířku o dva metry širší, bude mít větší rádius a bude i adekvátně naklopen. Objízdná trasa pro 
osobní automobily bude vedena souběžnou komunikací kolem Dobšíků. Autobusy se budou točit 
na Brodku. Měla by proběhnout i generální oprava komunikace mezi Zastávkou a Příbramí, při 
které bude silnice rozšířena, vytvořen nový rovný povrch a nebezpečné úseky jako zatáčky budou 
klopeny ve správném směru. Řidiči se tedy mají na co těšit, nejdříve na omezení a následně na 
lepší a plynulejší jízdu. Další z pozitivních zpráv, která zvýší úroveň cestování, je elektrifikace 
a zdvojkolejnění železniční trati z Brna do Zastávky a oprava trati ze Zastávky do Vysokých 
Popovic. Po letitém vyjednávání by měly být tyto akce konečně provedeny. V letošním roce by 
měly Lesy ČR revitalizovat koryto Příbramského potoka v úseku od rybníku Kuchyňka po menší 
mostek. Obyvatelé přilehlých nemovitostí by tak mohli mít při přívalových deštích lepší spaní. Na 
obci finišujeme s generální rekonstrukcí budovy obecního úřadu. Počátkem května bude vše ho-
tovo a úřad včetně pošty a knihovny bude opět navrácen svému účelu. Osobně se nemůžu dočkat 
okamžiku, až se této budově, původně myslivně zabrané v roce 1925 anglickému velkostatkáři De 
Forestovi, navrátí důstojný vzhled a až se nebudu muset stydět za její stav. Že jsme úřad „od 
podlahy” nebo „z gruntu” opravili, dokazuje i to, že z původní budovy zůstaly pouze obvodové zdi 
a střecha. Souběžně s našim „přestěhováním” dojde „konečně“ k otevření víceúčelového prostoru 
pro zájmovou činnost v prostorách bývalé pálenice, kterou v současnosti „okupujeme“. Místnost 
je vybavena novým ping-pongovým stolem, šipkami a společenskými hrami a je určena pro všechny 
věkové skupiny. Z nejnáročnějších úkolů tohoto volebního období je realizace splaškové kanaliza-
ce a čističky odpadních vod (ČOV). Zastupitelstvo tomuto záměru věnuje adekvátní pozornost a 
snaží se využít zkušeností okolních obcí i renomovaných společností. Dle předběžných kalkulací 
by se finanční náročnost celého záměru v závislosti na umístění ČOVky měla pohybovat mezi 55 
až 60 miliony. Předpokládaná finanční spoluúčast obce mezi 15–20 miliony. Z uvedeného vyplývá 
i to, že i když se snažíme co nejhospodárněji hospodařit s finančními prostředky, budeme mu-
set v následujících letech hospodařit ještě lépe. V letošním roce bychom rádi opravili střechu 
na skladě OÚ (budovy bývalé hasičské zbrojnice) a obecního bytu, včetně statické stabilizace 
této budovy a znovuobnovení hasičské zbrojnice. Protože naší budoucností jsou naše děti, rádi 
bychom také zrekonstruovali sociální zařízení v mateřské školce. Dále opravíme hospodářské 
budovy za ZŠ včetně oprav plotů kolem. Vše bude záležet na úspěšnosti při získávání dotací. 
V letošním jubilejním roce, 70. výročí od konce II. svět. války, máme v plánu uspořádat oslavy. 
Okolí obou pomníků bude uvedeno do adekvátního stavu. K dalším záměrům patří spoluúčast při 
rekonstrukci společenského salonku v budově kabin. Plánované je doplnění dopravního značení 
včetně instalace informačních cedulí nejdůležitějších míst. Se zvyšující se životní úrovní nastá-
vá problém s průjezdností některých ulic. Ty nejproblémovější budou na přelomu roku osazeny 
vždy po jedné straně zákazem stání. Do fáze územního rozhodnutí bude zpracována projektová 
dokumentace realizace chodníků na Výhonu a na Brodku a případná žádost o dotaci a výstavba 
koordinována se splaškovou kanalizací.
Tým zastupitelů opustila z osobních důvodů v průběhu ledna paní místostarostka Nevřivá. Tímto



TJ SOKOL PŘÍBRAM NA MORAVĚ
Po dlouhé zimní pauze je třeba opět přiblížit činnost Sokola. První lednový týden jsme zahájili 

zimní přípravu, která spočívala především v pilování fyzické kondice a to výběhy do okolních lesů 
a také malou kopanou, kterou jsme jezdívali hrávat do rosické sokolovny. Zimní příprava pak 
vyvrcholila sehráním celkem tří přátelských zápasů. Bohužel ani jeden jsme nevyhráli. Naštěstí 
tyto prohry nic neznamenají, šlo spíše o to, abychom si zvykli na velké hřiště. Velmi zajímavé 
byly přátelské zápasy i v tom, že jsme se utkali s týmy, které jsou pro nás absolutně neznámé.
Prvním soupeřem byl tým Sokola Blížkovice, který hraje IV. třídu okresu Znojmo. Tento 

zápas jsme prohráli 3:7 (1:4), když za nás vstřelili branky 2x Jan Vaverka a David Hvězda. 
V druhém utkání jsme se utkali s již tradičním soupeřem pro přátelské zápasy a to mužstvem 
Rapotice B, které hraje III. třídu okresu Třebíč. A i s Rapoticemi jsme prohráli 2:4 (0:0). 
O branky se podělili Jakub Frecer a Michal Krejčíř. No a v posledním zápase jsme se utkali 
s Ocmanicemi, účastníka  IV. třídy okresu Třebíč. I tento zápas jsme prohráli 2:3 (2:2), kdy 
branky dal Robin Křivánek a Marek Patočka.  I když jsme všechny přátelské zápasy prohráli, tak 
předváděná hra především v prvních poločasech byla celkem na solidní úrovni, bohužel druhé 
poločasy již vlivem prostřídání nepatřily k těm kvalitním. Ale je vidět, že mužstvo je připraveno 
se porvat o co nejlepší výsledky v jarní části sezóny.
A jaké nás čekají v jarní sezóně novinky? Tak je to především to, že do jarní sezóny budeme 

nastupovat v nových bílo-modrých dresech, které byly zakoupeny ze sponzorských darů. Další 
novinkou, bohužel ne už tak příjemnou bude to, že musíme po x letech zvýšit vstupné z 10 Kč na 
20 Kč a to především z důvodu, že vstupné 10 Kč nám nepokryje ani náklady na rozhodčí. Věříme 
však, že to nebude mít vliv na návštěvnost a všichni to pochopí. A poslední novinkou by mělo být 
angažování nového gólmana, který bude alternovat s Honzou Chadimem.
Vzhledem k tomu, že činnost Sokola není jen sport, ale i činnost kulturní, chtěli bychom 

všechny občany pozvat na tradiční Pálení čarodějnic, které se uskuteční 30. dubna 2015 
na hřišti. Čarodějnice se bude stavět 25. dubna, proto kdo má zájem, může přijít pomoct. 
A hned další akcí bude tradiční Příbramská pouť, která se bude konat 9. a 10. května 2015. 
V sobotu 9. května od 20:00 hod bude v sále Předpouťová zábava a v neděli 10. května bude 
probíhat dopoledne zvaní na pouť a odpoledne pouťové veselí u atrakcí a samozřejmě, že i za-
hraje dechová hudba Lesanka. Věříme, že na obě akce vyjde počasí, aby mohly proběhnout bez 
problémů. Na všechny výše uvedené akce jsou všichni zváni.

Obce farnosti 
a počet obyvatel k 1. 1. 2014 rok 2015 rok 2014
LESNÍ JAKUBOV  (96) 8 010 7 690
LUKOVANY  (587) 26 841 23 110
PŘÍBRAM  (603) 18 803 17 376
RAPOTICE  (508) 20 105 18 777
VYSOKÉ POPOVICE  (686) 21 527 21 488
ZAKŘANY  (710) 25 046 23 036
Celkem: 120 332 111 477

Celkem oblastní charita Rajhrad: 3 173 958 2 944 714
Celkem brněnská diecéze: 20 990 966 19 301 494
Celkem v ČR: 88 552 733 81 749 670

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

12. 4. 2015 15.30 Příbram - Veverské Knínice (2:7)
19. 4. 2015 16.00 Moravské Knínice - Příbram
26. 4. 2015 16.00 Příbram - Domašov
  2. 5. 2015 16.30 Říčany B - Příbram
  9. 5. 2015 16.30 Chudčice - Příbram
17. 5. 2015 16.30 Příbram - Zakřany B
23. 5. 2015 16.30 Veverská Bítýška B - Příbram
31. 5. 2015 16.30 Příbram - Ketkovice
  6. 6. 2015 16.30 Vysoké Popovice - Příbram
14. 6. 2015 16.30 Příbram - Drásov

ČINNOST JSDH A SDH ZA ROK 2014
Jednotka v tomto roce, ač není ve výjezdovém plánu, provedla výjezd celkem 9x.

31. března – asistence HZS JMK stanice Rosice při cvičení s motorovou pilou na cestě do Popovic
30. dubna – požární dozor při tradičním pálení čarodějnic
1. května - účast při dopravní nehodě na cestě do Vysokých Popovic
3. srpna – odstraňování následků přívalových dešťů. Bylo nutné odčerpat vodu ze sklepních 
prostor rodiny Grossmanových a Radlových č. p 198
31. srpna – v důsledku silných dešťů nastalo ucpání kanalizace u domu č.p 204, tatáž situace 12. září
15. listopadu – požární dozor při lampionovém průvodu
20. prosince – požární dozor při rozsvěcování vánočního stromu a ohňostroji
Na výjezdech se podíleli členové jednotky a to: Milan Rypka, Milan Čalkovský, Tomáš Brůža, 

Michal Volf, Tomáš Černý a Josef Brůža st.
25. října - účast jednotky na cvičení v Zakřanech. Členové jednotky se pravidelně účastní kurzů 
na zvyšování odborné kvalifikace.
SDH – Sbor dále úspěšně pokračuje ve své obnovené aktivní činnosti a řady se úspěšně rozšiřují. 

Je tvořen 33 členy. Nejstarším je bratr Chatrný Blahoslav a nejmladším bratr Ondřej Čalkovský. 
Sbor v tomto roce provedl úklid dřeva na cestě do Popovic, pomáhal při stavbě hranice na pálení 
čarodějnic, čištění nádrže, asistence u stavění máje, oprava přístřešku pro turisty (Kratochvílův 
vévuzek), úklid listí a sněhu a oprava zakoupené kádě pro požární sport. Na těchto činnostech jsme 
odpracovali 455 hodin. V minulém roce se hodně aktivně zapojila mládež, která vytvořila družstvo 
pro požární sport. Na to, že sport provozují nově, podařilo se jim postoupit přes obvodní a okresní kolo 
až na krajský přebor (po padesáti letech), kde se umístili na sedmém místě. Dále obsadili třetí místo na 
memoriálu starosty obce Ketkovice. Nejen na sportovních aktivitách se podíleli: Trávníček Jindřich, 
Carda Antonín, Mareš Petr, Cimerman Martin, Cimermanová Anna, Čalkovský Ondřej, Najt Lukáš a 
Najt Marek, pod vedením vyškolených vedoucích Michalem Volfem a Eliškou Mecerodovou. Přidaly 
se i malé děti z naší obce, ke konci roku jich bylo 8.
Pořádáme kulturní a společenské akce: Oslavy nového roku, vítání jara a loučení s létem. 

Největší akce byla hasičské odpoledne v rámci oslav 777 let od 1. písemné zmínky o naší obci. 
Akce se zúčastnily okolní sbory (Zastávka, Rosice, Zbýšov, Vysoké Popovice, Oslavany). Čestnými 
hosty na MHJ p. Zdeněk Milan a velitel stanice npor. Ing. Petr Adamčík. Zakončením odpoledne 
bylo promítání filmu „Probudím se včera“. Další den proběhla ukázka profesionálního zásahu 
ve spolupráci s HZS JMK PS Rosice směna B.
Děkujeme za vaši přízeň. (LuNa)

došlo po dlouhém období k absenci něžného pohlaví v řadách zastupitelstva. Z náhradníků nastou-
pil následujícího dne nový zastupitel Jiří Hájek ml.. Na post místostarosty byl zvolen Ladislav 
Hvězda. Při březnovém zasedání zastupitelstva jsem měl příjemný pocit z „masové“ návštěvnosti 
deseti hostů. O povznášející pocit, že máme občany, kteří mají o dění v obci zájem, mě ale při-
pravilo zasedání dubnové, kdy jsme se vrátili k dlouholetému průměru jeden host. Závěrem bych 
rád všechny nesmělé ubezpečil, že Vaše náměty jsou vítány a že jsme za ně vděční. Děkujeme 
moc. (Rosťa)

Pokud má někdo zájem o aktuální informace o klubu je možnost se podívat na stránky oddílu 
www.sokol.pribramnamorave.cz nebo na www.facebook.com/sokol.pribramnamorave
Těšíme se na vaši podporu v jarní části sezóny 2015
Rozpis zápasů - jaro 2015 (JaVa)


