
Příbramský zpravodaj   číslo 1
červen 2016 / zdarma
Občasník obce Příbram na Moravě
www.pribramnamorave.cz

Periodický tisk územního samosprávného celku.
Příbramský zpravodaj – vydává obec Příbram na Moravě, Příbram na Moravě 33, 664 84; IČO 00282413. 
Příbramský zpravodaj je vydáván v obci Příbram na Moravě a nemá žádné regionální mutace. Ev. č. tisku 
přidělené MK ČR – MK ČR E 21904. Číslo 1, datum vydání 27. 5. 2016.

ZANIKLÉ OBCE KOLEM PŘÍBRAMI
Ve středověku, poblíž příbramského katastru se nacházely čtyři obce, či spíše osady, 

které postupně zanikly. Jsou to následující: Zašov – zánik 1304, Radslavice – zánik 1425, 
Lhotky – zánik 1562, Chroustov – zánik 1668. V dnešní době, kdy se rozvíjí cykloturistika 
a je velký zájem o pamětihodnosti si tyto lokality zaslouží označení a historický popis daného 
místa. Bylo by rozumné požádat historiky (Plaček, Nekuda, Unger, manž. Belcredi), kteří se už 
snažili tyto místa lokalizovat, aby určili kam umístit pamětní kameny s nápisem: Zde stávala 
obec Radslavice, zaniklá v r. 1425 a poblíž by se instalovaly informační tabule s popisem obce.
Chroustov
O existenci osady jsou následující údaje. V roce 1482 majitel rosického panství Hynek z Kukvic 

a Rosic se synem Znatou kupují Chroustov současně i s Příbramí. 1522 Kateřina z Kukvic prodala 
tento majetek Bohunce z  Pernštejna. Další prodej se uskuteční v r. 1562, kdy majetek nabývá 
Jan Starší ze Žerotína. Po něm je na krátkou dobu od r. 1629 majitel Albrecht z Valdštejna, 
zetˇ Karla Staršího. V té době byl ještě Chroustov osídlen sedmi usedlostmi načež 1668 zaniká. 
Do dnešní doby se zachovala myslivna stejného jména, zřízená v r. 1935 z původního mlýna. Ten 
byl na potoce Bobrava, pramenící v Domašově. Ale osada Chroustov se nacházela na vedlejším 
potoce. Jde o náhorní plošinu s pramenem potoka. U osady je zmiňován vedle mlýna i poplužní 
dvůr. Jeho majitelé se dlouho psali jako páni z Chroustova.
V době zániku příbramský katastr bezprostředně hraničil s chroustovským, protože zahrnoval 

i nynější Zastávku.
Lhotky
Ves stála v Mariánském údolí v povodí potoka Bílá voda u dvou zaniklých rybníků, které byly 

součástí dvou mlýnů. Dosud lze vidět klenuté sklepy a základy po horním mlýnu, dolní byl 
přestavěn na hájenku. Po prvé ve spisech se Lhotky objevují v r.1481, kdy se o její vlastnict-
ví soudila Dorota ze Smrčku s Annou ze Lhotky. Ve Lhotce se nacházela tvrz a vodní pila. 
Ta sloužila ke zpracování dřeva z litostrovského a příbramského revíru.
Důvod proč osada zanikla a zůstal jen mlýn a hájenka se dá odvodit od neúrodné kyselé půdy 

kolem potoka. Poblíž je lokalizována jiná tvrz na ostrožnu zvaná Hradisko východně od Zbraslavi, 
která náležela majitelům Zbraslavi. Tvrz lhoteckou jak uvádí J. Ungr je třeba hledat východně-
ji v lese po pravé straně potoka, kde jsou zachovány výrazné terénní vlny. V. Nekuda lokalizuje 
osadu do trati Na lhotkách u Litostrova. Pokud se osada nacházela na pravém břehu, tak její 
polohu nelze přesně určit, protože je tam dnes štěrkovna. Další varianta nabízí polohu Lhotky 
o něco výše na potoce, který Bílá voda přibírá z pravé strany ještě před Mariánským údolím.
Po zániku Lhotky zůstal mlýn nazýván Lhoteckým. V r. 1769 nechal mlynář Jiří Fiala postavit 

poblíž mlýna kříž, který je dílem kamenického mistra Majera z Nové Vsi.
Příště: Zašov a Radslavice.                                                      (MVDr. Hájek)

Krásný dobrý den vážení čtenáři našeho občasníku. Po zimě, která nám nenabídla prostor pro 
zimní radovánky, konečně nastává tolik očekáváné prosluněné období jara. Vycházky do našeho 
nádherného okolí jaro odmění nejpestřejšími barvami přírody. Doporučuji si projít protierozní 
zatravněné pásy, které skýtají novou perspektivu.
Protože zanedlouho začne koupací sezóna, je díky SDH připravena nádrž na návsi na nápor 

plavců. S ohledem na klimatické změny a postupnou nutnost zásadnější opravy hasičské 
nádrže se obec musí zamyslet nad dalším osudem tohoto díla umístěného ve středu obce. 
Hloubka 1,8 metrů, objem 758 m3 a nedostatek vody, nám neumožňují dostatečnou obměnu 
vody. Obec plánuje zvýšením dna, snížit hladinu na 1,4 metry, v jedné čtvrtině vybudovat dětské 
brouzdaliště s hloubkou 55 cm a vybudovat široké vstupní schodiště. Po těchto úpravách bude mít 
nádrž objem o 36 % menší, tedy 488 m3. Zbývá už jenom „maličkost” sehnat na to dotaci. K účelu 
letní rekreace je díky SRP nachystán i rybník Kuchyňka. Zde by bylo třeba zapracovat na zlepšení 
kvality vody. Obec si nechala zpracovat dotační možnosti na opravu rybníku vybudovaného před 
60-ti lety a pokud budou i nadále trvat legislativní problémy s realizací splaškové kanalizace, 
je reálné, že v roce 2017-2018 do toho půjdeme. Celkové náklady jsou kalkulovány na 2,2 mil., 
s finanční účastí obce 350 tis., což je částka přijatelná.
V letošním roce se obec pustí do opravy budovy bývalé hasičské zbrojnice. Na tuto akci jsme 

získali 200 tis. dotaci od Jihomoravského kraje (dále JmK). Musíme stabilizovat základy 
podbetonováním základů, zpevnit zdivo ocelovou konstrukcí nahrazující věnec, vyměnit okna, 
dveře a vrata, udělat nové omítky a elektroinstalaci. Protože jsme nebyli úspěšní při získávání 
dotace na JSDH na budovu hasičky, bude oprava rozfázována do více let. Pro JSDH by nám měl 
být od Zdravotní záchranné služby v druhé polovině roku bezúplatně darován vyřazený sanitní 
vůz VW transporter. Na rekonstrukci vozu jsme získali dotaci od JmK 200 tis., takže za necelých 
290 tis. bude sanitka přestavěna na zásahový vůz Jednotky sboru dobrovolných hasičů. Konečně 
nebudou naši hasiči chodit k požárům s lopatou a kýblem. Další stavební akcí bude výměna rozvodů 
vody a sanity v ZŠ. Na tento záměr jsme získali od JmK 56 tis. V letošním roce bylo vyměněno 
osvětlení školní kuchyně a jídelny MŠ. Za budovou školy zřizujeme parkoviště pro zaměstnance 
školy, takže parkoviště pro rodiče žáků bude vyčleněno to u štítu školy. V měsíci červnu posílíme 
počty kontejnerů na papír a plast. Nad cihelnu bude doplněn jeden na plast, na Brodek k domu 
č. 254 jeden na papír a dva na plast a do Dědiny k domu č. 75 také jeden na papír a dva na plast. 
Po stavbě nového mostu mezi Dědinou a Brodkem, která by měla proběhnout až v příštím roce, 
doplníme na Brodek kontejnery na sklo.
Platnost územního plánu obce končí v roce 2020. Obec tedy musí zpracovat územní plán nový, 

to trvá 2-3 roky za předpokladu, že nedojde k rozporu. Zastupitelstvo schválilo podání žádosti 
na MěÚ Rosice o jeho pořízení. Už jenom „splašit” toho půl milionu. Kdo má náměty pro nový 
územní plán, může je podat na obci nebo u zpracovatele. Připomínky a návrhy podané v minulosti 
jsou evidované na obci a budou předány MěÚ Rosice.
V měsíci květnu obec nakoupila na roky 2017-2018 energie na Komoditní burze. Cena el. energie 

je o 38 % nižší, plynu o 36 % nižší, než letošní (také nakoupená na burze). Celková roční úspora 
bude kolem 56 tisíc. Obec od roku 2010, tím, že zateplila školu a OÚ a změnila vytápěcí režimy 
v ostatních budovách, snížila spotřebu zemního plynu z 206 MWh/rok na 130 MWh/rok v roce 
2015. Pokud by obec nakupovala plyn od RWE za standardní ceny a nesnížila spotřebu, stál by 
ji plyn o 157 tisíc více. U elektrické energie jsme snížili spotřebu z 61 MWh/rok v roce 2010 
na 51 MWh/rok v roce 2015. Pokud bychom spotřebu nesnížili a nakupovali elektřinu za ceníkové 
ceny E.Onu, stála by nás elektrická energie o téměř 76 tisíc/rok víc. Např. 27,6 tis. je roční 
úspora na veřejném osvětlení. Zásadním snížením většiny jističů provedeným v roce 2011, ročně 

kde přípravka byla na 5. místě, mladší žáci na 6. a dorost ve své kategorii získal 4. a 7. místo.
S prvními slunečními paprsky jsme tréninky přesunuli na náves k požární nádrži. A do tréninku 

přidali i požární útok, s nově zakoupenými hadicemi.
23. dubna jsme se zúčastnili obvodního kola soutěže v požárním sportu v Újezdě, kde přípravka 

získala 1. místo a mladší žáci 6. místo. Obě družstva postoupili na okresní kolo v Březině u Tišnova, 
kde přípravka získala 2. místo a mladší žáci 8. místo. V kategorii muži, jsme se opět probojovali 
až na krajské kolo, které se uskuteční 5.6. v Brně.
Jeden závod před sebou mají ještě mladší žáci a dva závody přípravka. Všem našim hasičům 

prosím „držte palce”.
Pevně doufáme, že v příštím školním roce se řady mladých hasičů rozrostou i o kategorii starších 

žáků a o další družstvo v kategorii přípravka.
Rádi bychom poděkovali všem rodičům, kteří pravidelně svěřují děti do našich rukou, účastní 

se závodů a své děti podporují.                                                                                         (SDH)



ušetříme 33,4 tis. a změnou sazeb každoročně necelých 20 tis.. Díky krokům započatým v roce 
2010 naše obec ušetří v příštím roce za energie 286 tisíc.
Obec vytipovala 5 veřejných studní a nechala udělat rozbory vody. Voda není pitná nikde, někde 

je po převaření a třeba vodou ze studny „V Járko” ve Skalkách bych se bál umýt i auto. Pil jsem 
ji celé dětství a kupodivu žiju. Na druhou stranu se není co divit, když si močůvku, tím že ji 
vypouštíme do dešťové kanalizace, která je spíše trativodem, pouštíme pod obec. Takže ti výše 
položení pouští své splašky k těm níže položeným.
Po zjištění, že cena za pronájem zemědělských pozemků v našem okolí je diametrálně odlišná od 

ceny místní (Stanoviště 5 350,-, Babice 4 500,-, Rosice, Tetčice, Zakřany – 4 000,-, Zbraslav 
3 000,- … atp.) otevřela obec otázku nájemného. Obec pronajímá zem. pozemky za 1 600,-/ha/rok.
Lesy ČR snad letos dostojí letitým slibům a pročistí koryto Příbramského potoka v části Brodek 

a ještě cca 200m pod obec. V současné době probíhá řízení v rámci údržby břehového porostu 
kolem Příbramského potoka mezi rybníkem Kuchyňka a obcí. Většina stromů bude vykácena, 
některé vrby zkráceny a provedena náhradní výsadba. Investorem jsou Lesy ČR.
Jak jsem již uvedl SÚS JmK provede demolici a výstavbu nového mostu s největší pravděpodobností 

v příštím roce. Nyní obec jedná s vedením SÚS JmK o opravě povrchu komunikace Příbram n. M. 
– Vysoké Popovice a mostku u p. Rejtorala. Mostek je už neodpovídající automobilové dopravě, 
takže požadujeme jeho opravu a rozšíření i pro chodce.
Kvůli legislativní překážce, kdy naši zákonodárci zakázali instalaci sítí do komunikací I., II. a III. 

třidy máme celý záměr realizace splaškové kanalizace a ČOV „u ledu”. Čekáme na změnu zákona, 
která snad proběhne co nejdříve. Deklarovaný předpoklad 1-1,5 roku. I přes to počítejte, že 
pokud budete rekonstruovat své nemovitosti, nezapomeňte na přípravu na splaškovou kanalizaci. 
Dešťová kanalizace v obci zůstane, nově bude dobudována splašková a z každého rodinného domu 
povedou dvě trubky. V jedné pouze dešťová voda a v druhé všechno ostatní (umyvadla, dřezy, 
vany, sprchové kouty, pračky, myčky, toalety, bidety atp.).
Získali jsme územní rozhodnutí na výstavbu chodníků na Brodku s realizací autobusových zastávek 

i na chodník na Výhonu. Protože realizace proběhne až po splaškové kanalizaci, vynasnažíme se do 
té doby dořešit mostek u p. Reitorala tak, aby byl bezpečný i pro chodce. Protože celková investice 
bude víc jak 3 miliony, musíme na výstavbu chodníků sehnat finance. Projektová dokumentace je 
zpracována tak, aby šlo čerpat z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Viděl bych 
reálně, do této realizace zahrnout i chodníky v nové výstavbě na konci obce (3RD nebo 4RD), na 
které máme stav. povolení skoro 10 let. Pak by se nám dostali chodci bezpečně až na konec obce.
Sběr elektroodpadu. Od ledna opět funguje sběr elektroodpadu a železného šrotu za školou. Po 

domluvě s hasiči nebo starostou lze tyto odpady uložit kdykoliv. Připomínám, že elektroodpad 
musí být kompletní. Vybrakovaný neodebíráme.
Obecní knihovna byla po rekonstrukci budovy uvedena do 100% stavu. Tímto vás zveme k návštěvě. 

Provozní doba je každé pondělí od 16:00–18:00. Tituly si lze vybrat i zarezervovat na webových 
stránkách obce v rubrice – Aktuality – Knihovna – seznam zde. Paní knihovnice na chodbě pošty 
zřídila knihovničku, kde si lze knížky zdarma odnést a ponechat. V chodbě pošty lze odevzdat do 
EBoxu použité baterie a drobné elektrozařízení jako mobily, rádia, žehličky, fény atp..
Koncem minulého a počátkem letošního roku proběhla oprava hospody na hřišti a rekonstrukce 

kulturní místnosti nad hospodou. Za 200 tis. dotaci, kterou obdržela TJ Sokol od JmK a za 
finanční prostředky obce se oba prostory proměnily k nepoznání. Kulturní místnost v 1. patře má 
parametry prezidentského salonku a lze si ji od TJ Sokol pronajmout. Za realizaci tohoto záměru 
musím pochválit jak aktivní členy Sokolu, zaměstnance obce, tak v neposlední řadě Jihomoravský 
kraj. Budova postavená před 40-ti lety už to potřebovala, hrozilo, že nám padne na hlavu.
Obec požádala Státní pozemkový úřad o II. etapu realizace společných zařízení v rámci 

ukončených pozemkových úprav. Pokud bude požadavek akceptován bez výhrad, byly by provedeny 
asfaltové povrchy na cestách, Humna (od Kubíčků k plynové regulačce), od fotbalového hřiště 
k vodárně, od Kociánů k Blažkovýmu křížku, od vysílače Vodafonu pod Ráčilovou hájenkou 
ke křížku ve Skalkách a zpevněna cesta od Uhlířů k Blažkovýmu křížku. Součástí realizace budou 
protierozní opatření a výsadba zeleně. Termín realizace nelze přesněji určit, ale očekávám, že 
proběhne tak do 3 let.

Z plánovaných kulturních akcí, na kterou se můžou těšit nejmenší je Dětský den, ten proběhne 
v neděli 5. června od 14:00 na fotbalovém hřišti. Mimo soutěží na kterých se budou účastnit 
všechny spolky, bude nafukovací skluzavka, občerstvení a různá představení.  
V druhé polovině prázdnin, přesně 13. srpna po setmění, promítneme v letním kině na návsi 

skvělou českou veselohru Teorie tygra. Na hody, které budou 11. září, se intenzivně připravují 
naši stárci a stárky. Na podzim obec plánuje zájezd na hrad Pernštejn a do pivovaru Černá Hora. 
Na webových stránkách obce naleznete v rubrice - Historie – Současná kronika - zápis z roku 

2015 a z let předcházejících.
Přeji Vám krásné léto.                                                                   (Rosťa)

INFORMACE Z TJ SOKOL PŘÍBRAM NA MORAVĚ
Každý asi ví, že TJ Sokol nevyvíjí jen sportovní činnost, ale je aktivní i v oblasti společenského 

života obce, či ve zvelebování majetku jemu svěřenému. A proto začneme postupně. Nejprve ta 
sportovní část. Po celkem povedeném podzimu, kdy jsme skončili na osmém místě, jsme šli do 
jarní sezóny s cílem toto místo udržet. Na rozehrání jsme sehráli celkem čtyři přátelské zápasy 
a to s: Lukovany 2:3, Řícmanice 1:7, Ocmanice 2:3 a staří páni Zbraslav 2:1. Podle přípravných 
zápasu bylo vidět, že nejsme ve formě a tato neforma se přenesla i do soutěže, kdy jsme 
hned první čtyři zápasy prohráli (Veverské Knínice 0:3, Veverská Bítýška 0:4, Tišnov B 0:4, 
Drásov 0:6) První jarní bod jsme získali za domácí remízu 2:2 s Moravskými Knínicemi, poté přišel 
debakl v Zakřanech 0:8. První vítězství jsme urvali v zápase s Chudčicemi, které jsme deklasovali 
6:0. Snad v dalších zápasech ještě nějaké body přidáme. Jaro bylo i ovlivněno ztrátou tří hráčů 
základní sestavy a to Jiřího Hájka, Víťu Čermáka a Jana Vaverku – všichni tři úraz kolena.
Ale jak je psáno výše, TJ Sokol není jen fotbal, ale i další aktivity. TJ Sokol na jaře pořádal 

Tradiční pálení čarodějnic, které bylo velmi povedené a také Tradiční Příbramskou pouť. Pouť 
už bohužel nemůžeme hodnotit úplně kladně, protože se nepodařilo donutit kolotočáře, aby 
přijeli s více atrakcemi a proto náves vypadala velmi chudě. A také po x letech jsme se rozhodli, 
že nebudeme pořádat pouťovou zábavu a to z důvodu, že o ní je dlouhodobý nezájem a účast 
na ní je tristní. Je zajímavé, že si nejvíce stěžují, že zábava nebyla lidé, kteří na ní pravidelně 
nechodí :-D Naopak velmi povedené bylo pouťové odpoledne u dechové hudby Lesanka, která 
alespoň zpestřila posezení u atrakcí. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám přispěli 
při nedělním zvaní. Moc si toho vážíme. Poslední akcí byl sběr železného šrotu, kterého se nad 
očekávání sebralo velké množství.
Velmi důležitým počinem bylo, že se po podařilo zrekonstruovat společenskou místnost a hospodu. 

Na tomto místě je třeba poděkovat všem brigádníkům, firmám, které se na rekonstrukci podíleli, 
ale také především vedení obce za financování této rekonstrukce a také Jihomoravskému kraji 
za poskytnutí dotace na tuto rekonstrukci. Tato místnost je kvalitně vybavena a je důstojným 
místem pro setkání, či oslavy. Společenskou místnost je možné si v tuto chvíli pronajmout 
k uspořádání jakékoliv oslavy nebo akce.
A co nás čeká v nejbližších dnech či týdnech? 11. 6. 2016 ve 14:00 v Příbramské hospodě v dědině 

se bude konat valná hromada TJ Sokol, kde se budou schvalovat nové stanovy a volit nové vedení 
klubu. Všichni členové by se měli povinně zúčastnit. 5. 6 .2016 se uskuteční již zmíněný dětský 
den na hřišti. Předběžně 15. 7. 2016 budeme pořádat Letní noc (kapely Kontrast a Despekt). 
A bude se i budovat, protože jsme opět získali dotaci z kraje na zkvalitnění sportovního prostředí.
Pokud Vás zajímají aktuality z TJ Sokol Příbram na Moravě, můžete je sledovat na internetových 

stránkách: www.sokol.pribramnamorave.cz nebo na facebooku.
TJ Sokol děkuje všem za podporu a přízeň a přejeme pěkné léto a prázdniny.                (JaVa)

SDH PŘÍBRAM NA MORAVĚ
Ke sboru dobrovolných hasičů neoddělitelně patří také děti a mládež, kterých máme 23. Od září 

roku 2015 jsme založili kategorii přípravka, kterou navštěvují děti do 6 let. Těmto nejmenším 
se již na prvním závodě, soutěži „Soptík” podařilo získat čtvrté místo. Pěkné umístění získali 
i mladší žáci, děti od 6 do 12 let.
V zimním období jsme se s dětmi pravidelně každý týden scházeli ve školní cvičebně, kde se pod 

vedením proškolených vedoucích a instruktorů připravovalo na závody, ale také se vzdělávalo 
v požární ochraně, ekologii a sportovalo.
Začátkem roku 2016 jsme se zúčastnili halové soutěže ve štafetě 4x60m s překážkami, 


