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ZAJÍMAVÉ SOUVISLOSTI
V letošním roce 33 tisícové město Příbram slaví významné výročí 800 let svého trvání. Okresní 

město stejného jména jako naše vesnička s 638 obyvateli si jistě zaslouží naši pozornost. Už ve 
škole při hodinách zeměpisu či dějepisu jsme měli o Příbrami v Čechách přirozeně větší zájem, 
než o ostatní města. Staré bánské město, kde se už ve středověku těžilo stříbro a později 
se proslavilo poutním místem Svatá Hora, poutalo náš zájem. Je také rodištěm významných 
osobností, jako např. herci Josef Hlinomaz, Karel Efa, animátorka filmů Hermína Týrlová či 
spisovatel Jan Drda. Zajímavé je srovnání české a moravské Příbrami od jejich vzniku. Stopy 
osídlení u obou jsou už v době kamenné. Ve středověku zhruba ve stejné době zakladatelé Pří-
bramí byli nositelé českého osobního jména Příbram. V Čechách vznikla na úpatí pohoří Brdy 
v nadmořské výšce 502 m na málo úrodné půdě, kolem lesy, potoky a na Moravě ve výšce 440 m 
v předhůří Vysočiny s podzolovou neúrodnou půdou se stejným okolí. Ale bohatstvím obou se 
skrývalo pod zemí. Začátky byly stejné, později pro českou Příbram byl osud štědřejší, když 
si ji oblíbil pražský biskup a v r. 1216 ji kupuje od kláštera v Teplé. Původní majitel byl velmož 
Hroznata a Příbram byla jeho statkem. Moravská Příbram v té době patřila šlechtici Václavovi 
z Příbrami, kde měl dvorec. Písemnou existenci potvrdil svým podpisem na smlouvě mezi krá-
lem Václavem l. a brněnskou katedrálou v r. 1237. Zájem církve a objev stříbrné rudy koncem 
13. století znamenalo pro českou Příbram velký rozvoj obce, která už od roku 1406 dostala 
městská práva a od roku 1579 se stala královským horním městem. Třicetiletá válka měla pro 
obě Příbrami tragické následky. V Čechách ze 168 usedlostí zůstalo 97 pustých, na Moravě 
z 19 jich bylo 11. Tady už je vidět velký rozdíl mezi nimi. K oživení zničeného města přispěli 
jezuité, kteří přebudovali původní kapli na svatyni na Svaté Hoře. Barokní skvost od roku 1647 
se stal jedním z nejznámějších poutních míst ve střední Evropě. Naše obec po válce postupně 
pomalu osídlovala poustky a byla stále malou vesničkou s výrazně zemědělským charakterem. Až 
v druhé polovině 18. století nastala velká změna, když byla v regionu objevena ložiska černého 
uhlí. Tím se osud obou Příbramí přiblížil. Na příbramském katastru vznikla čistě hornická obec 
Zastávka průmyslové a dopravní centrum s hornickým učilištěm. Naše obec se postupně měnila 
na rolnicko-hornickou a v té době zažívala kruté hornické začátky. Historie města Příbrami 
udává, že v 18. století pracovali havíři 14 hodin denně a dožívali se v průměru 35 let, také naši 
horníci v počátku 19. století to měli podobné. Ve dvacátém století se už v české Příbrami těžil 
jen uran a i u nás dochází v devadesátých letech k uzavírání dolů. Dnešní město Příbram zůstalo 
jen poutním místem a památníkem bohatých hornických tradic s největším hornickým muzeem 
v republice. I naše hornictví s 200 letou tradicí má přiměřeně malé hornické muzeum v Oslava-
nech. K zajímavým souvislostem také patří rekordy v hloubce dolování. Na dole Vojtěch v české 
Příbrami při těžbě stříbrné rudy v roce 1875 byla dosažena hloubka přes tisíc metrů, což byl 
světový rekord. U nás v sousedním Zbýšově důl Jindřich dosáhl hloubky 1550  m – nejhlubší důl 
ve střední Evropě. (MVDr. Hájek)

Pěkný a pohodový advent Vážení spoluobčané.
Kalendář nikoho z nás nenechává na pochybách, že je tu vánoční čas. Před kaplí se strojí 

stromeček, na obci finišujeme, abychom zvládli do konce roku vše, co jsme si předsevzali a na-
chystali na poslední zasedání zastupitelstva všechny důležité dokumenty, jako např. rozpočet 
pro příští rok. Počátkem příštího roku budeme žádat o dotaci na splaškovou kanalizaci a ČOV. 
Odborný odhad finančních nákladů celé akce je 60 mil., z kterých bude 21,6 mil. financováno 
z vlastních zdrojů. Vědomi si budoucí obrovské investice omezili jsme výdajovou část rozpočtu 
roku 2016 téměř na maximum. V roce 2016 jsme ušetřili 4 mil. a máme na kanalizaci nachystáno 
10,5 mil.. No, ale ještě nám chybí 11 mil., takže musíme šetřit a hodně. Věřím, že při získání 
dotace budeme úspěšní a že již v příštím roce provedeme páteřní síť a v roce 2018 dojde k na-
pojení rodinných domů. I přes výše uvedené, jsme nezaháleli a mimo běžné, bylo v ZŠ proin-
vestováno 0,3 mil. (dotace 56 tis.) - vyměněny rozvody vody, část elektroinstalací, opravovány 
technické budovy za ZŠ, houpací hnízdo MŠ, dovybavení kuchyně…. Co mne nesmírně potěšilo, 
byla angažovanost rodičů žáků a členů sdružení na brigádě na hřišti MŠ. Během tří sobot byla 
provedena spousta práce, která ušetřila škole finance v řádu několika desítek tisíc. Na hasičce 
byla provedena první etapa rekonstrukce za 0,367 mil. (dotace 0,2 mil) i těchto oprav se účast-
nili členové SDH, což nezanedbatelně snížilo finanční náklady.
Nesmírně potěšující je i to, že velmi vysoký standard kulturních akcí byl nejenom udržen, ale 

i posunut o laťku výše, udržovanost areálů ve správě sdružení je stále perfektní a neupadl ani zá-
jem o dění v obci. Všechno díky organizacím, rodinám i jednotlivcům místním, ale i z okolních obcí.
Lesy ČR tento týden započaly s úpravou břehového porostu mezi rybníkem a fotbalovým hři-

štěm a s čištěním koryta potoka od hřiště cca 200m pod Brodek. Počátkem příštího roku bude 
SÚS JmK řešit zda a jak bude probíhat stavba nového mostu spojující Dědinu s Brodkem.
Ještě bych moc rád, upřímně poděkoval všem, kteří přispěli k tomu, aby se 

nám v naší vesničce žilo lépe. Nelze všechny vyjmenovat je vás spousty a čím 
dál víc, což je skvělé.
Nyní mi dovolte, abych Vám jménem zastupitelstva naší obce, zaměstnanců 

obce i jménem svým, popřál krásné, štědré a láskyplné vánoční svátky v kruhu 
Vašich nejbližších. Do nového roku Vám z celého srdce přejeme hodně štěstí, 
zdraví, lásky a optimismu. Ať je nový rok 2017, rokem plným radostných chvil 
a splněných přání. Šťastné a veselé Vánoce a nový rok               (Rosťa)

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
V letošním roce byl navýšen počet hnízd s kontejnery na separovaný odpad z pěti na sedm 

(a ze 17 kontejnerů na 28). A to kontejnerové stání v ulici „Na zámečku“ a v parku za kaplí. Na 
těchto dvou místech jsou umístěny i kontejnery na kovový odpad - primárně určeny na plechovky 
a konzervy. Díky tomu byl nárůst příjmu z Eko-komu z 64 tis. v roce 2015 na 77 tis. v roce 
letošním. Abychom eliminovali podzimní vykuřování obce a usmířili tábory chronických paličů 
a těch obtěžovaných, bude obec v podzimním období využívat „putovní“ kontejner na listí, který 
se bude přemisťovat po obci. Mimo to obec zváží, adekvátně zájmu občanů, zajištění dotace 
na kompostéry. Ty se vyrábí o objemech od 350ti do 1400 litrů. Pokud má někdo z vás zájem 
o kompostér, který by dostal od obce zdarma, ať se prosím obrátí na obec.



ČINNOST HASIČSKÉHO SBORU ZA ROK 2016
Rok 2016 byl pro hasičský sbor rokem velmi vydařeným. Hned začátkem roku se mladí hasiči 

všech kategorií, a to přípravka, mladší žáci a dorost, zúčastnily halové soutěže ve štafetě 4x60m 
s překážkami, kde získali velmi pěkná místa. V dubnu se mladí hasiči i muži zúčastnili obvodního 
kola postupové soutěže v požárním sportu v Újezdě. Pro přípravku to byl úplně první závod 
v požárním útoku a vybojovali 1. místo. Všechna naše družstva postoupila do kola okresního, které 
se konalo v květnu v Březině u Tišnova. V okresním kole získala přípravka 2. místo, mladší žáci 12. 
místo a muži 5.místo. V červnu proběhlo v Brně kolo krajské, kde přípravka získala 1.místo a muži 
6.místo. V červnu proběhlo kolo krajské, kde přípravka získala 1. místo a muži 10. místo. V květnu 
také proběhla soutěž v požárním sportu v Zastávce, kde přípravka získala 2. místo a mladší žáci 
místo 10. Na soutěží přípravek v Hrušovanech vybojovali naši mladí hasiči 1. místo.  Úspěšnou 
sezónu jsme zakončili v červenci dvoudenním soustředěním pro mladé hasiče. Hlavní náplní byl 
nejen trénink požárního sportu ale i vědomostní soutěže, zábavné hry, šipkovaná a večerní stezka 
odvahy. V srpnu se pro všechny děti uskutečnil hasičský den na návsi, kde byli pro děti přichystány 
soutěže, hry, taneční workshop a ukázky požárního sportu a lehké hasební pěny, ve které děti 
řádily až do odpoledne. V prosinci mladé hasiče čeká soutěž vědomostní a to Soptík v Zastávce.
Aktivní členové hasičského sboru se zúčastnili již po několikáté čištění požární nádrže, kde 

letos podali pomocnou ruku i rodiče mladých hasičů. Od listopadu jsme opět obnovili sběr 
elekroodpadu v prostorách za školou, a to každou první sobotu v měsíci.
Jednotka hasičského sboru poskytuje požární dozor a pomoc pří řízení dopravy atd. při 

kulturních akcích jako jsou: pálení čarodějnic, hody, svatomartinský průvod, lampionový průvod 
a rozsvěcení vánočního stromečku. V říjnu se členové jednotky hasičského sboru zúčastnili  
praktického školení práce s hasičskou technikou v Zakřanech a soutěže TFA („železný hasič”) 
v Zastávce, kde získali v kategoriích muži do 35 let 20. místo, muži nad 35 let dvakrát 7. místo, 
ženy 6. místo a dorost 1. místo.
Nově do našich řad, v roce 2016, přibyli nejen 3-leté děti 

v kategorii přípravka ale i noví členové hasičského sboru 
i jednotky hasičského sboru. Největším přírůstkem však byl, 
„nový”, devítimístný dopravní automobil, od policie ČR. Několik 
členů hasičského sboru získalo nové kvalifikace jako rozhodčí, 
instruktoři a vedoucí kolektivu mladých hasičů.
Všechny akce proběhnou i v roce 2017 a pevně věříme ve 

stejné či lepší úspěchy. Také dovolte, abychom touto cestou 
poděkovali všem rodičům mladých hasičů za jejich podporu.  (SDH)

ZHODNOCENÍ PODZIMNÍ SEZÓNY 2016/2017
Právě nám skončila podzimní sezóna 2016/2017 a proto je třeba se trochu za ní poohlédnout 

a zhodnotit. Do sezóny jsme vstupovali s cílem obhájit loňské umístění na 9. místě a pokusit se 
poskočit o nějakou tu příčku dopředu, to se sice nepovedlo, ale 9. místo se nám podařilo obhájit. 
Letos se dá říci, že naše skupina byla nejslabší za posledních x let. Nebyl tam žádný tým, který 
by všechny válcoval jako vloni Tišnov a s každým se dalo hrát.
Bohužel jsme do sezóny vstoupili oslabeni z důvodu zranění o několik hráčů základní sestavy 

(Bohuslav Borák, Jiří Hájek, Jan Vaverka) a nakonec kvůli zahraniční práci jsme v průběhu sezóny 
přišli i o Honzu Fialu. A toto oslabení bylo určitě znát.
Vstup do sezóny se nám nepovedl a v prvních dvou kolech jsme dostali pětku a to od Babic 

2:5 a Lukovan 0:5. Pak přišla remíza 1:1 se silnou Zbraslaví, poté následovala série tří proher, 
kdy vyjma Veverské Bítýšky 1:2, kdy jsme byli více než vyrovnaným soupeřem, tak v ostatních 
zápasech jsme podali trapný výkon Moravské Knínice 1:3, Říčany 0:4. Pak přišla naše nejlepší část 
sezóny. Doma jsme porazili Chudčice 3:0, přivezli bod za remízu 2:2 z Veverských Knínic a urvali 
jsme vítězství gólem z poslední minuty proti Domašovu 4:3. Nakonec pak přišlo velké zklamání, 
kdy jsme prohráli s posledním týmem soutěže Zakřany 1:2, kdy zápas ani jednomu z našich hráčů 
nesedl a bohužel je to velká kaňka na sezóně, protože jinak by se dala hodnotit jako úspěšná.
V souhrnu jsme tedy sehráli deset zápasů. 2 jsme vyhráli, 2 remízovali a 6 prohráli. Vstřelili 

jsme 15 branek, 27 dostali a získali jsme 8 bodů, které stačily na umístění na devátém místě.

SDRUŽENÍ RYBÁŘI PŘÍBRAM
Vánoční kapřík – připomínáme občanům, kteří mají zájem o vánočního kapra, že naše sdružení, 

stejně jak v uplynulých letech, plánuje pro naše občany dovoz vánočních kaprů z Vysočiny sádky 
Náměšť nad Oslavou. Ryby si můžete objednat osobně u předsedy SRP, z. s. nebo na tel.: 777 
625 678 a to nejpozději do středy 21. prosince 2016. Následný prodej bude probíhat 23. 
prosince od 13 do 16 hodin v bývalé pálenici.
Všechny příznivce dobré zábavy zveme na již tradiční Rybářský maškarní bál, který se 

uskuteční v sobotu 18. února 2017 v obecním sále „U zahrádkářů”. Z důvodu velkého zájmu 
a omezené kapacity sálu jsme se rozhodly, že na tuto akci bude možný vstup pouze s místenkou 
zakoupenou v předprodeji. Zahájení prodeje a další programové informace budou v dostatečném 
předstihu vyvěšeny. (SRP)

POZVÁNKA NA OBECNÍ KULTURNÍ SPOLEČENSKÉ AKCE
Rozsvěcování Vánočního stromku – Obec Příbram na Moravě ve spolupráci s místní školou 

a školkou a SRP, z. s., Vás srdečně zvou na Rozsvěcování obecního Vánočního stromečku v sobotu 
10. prosince 2016. Akce bude zahájena v 17 hodin v kapli vystoupením dětí z místní školy 
a školky. Dále vystoupí Chrámový sbor Zbýšov. Poté se přesuneme k vánočnímu stromu, kde se 
bude již tradičně podávat pro zahřátí svařené víno, čaj a SRP,z. s. opět připraví rybí polévku. 
Pro nejmenší bude nachystán drobný pamlsek. Celá akce vyvrcholí ohňostrojem. Přijďme tedy 
společně před kapli sv. Floriána a Panny Marie přivítat nadcházející Vánoční svátky. Je to 
příležitost vzájemně si popřát hezké svátky a sejít se s rodinou, přáteli a sousedy.
Obecní společenský ples – v sobotu 21. ledna 2017 Vás srdečně zveme na tuto společenskou 

událost, na které k tanci a poslechu bude hrát hudební duo Sagitta. Přijděte se pobavit s přáteli, 
zatančit si a zabesedovat se známými. Začátek akce je ve 20 hod. v obecním sálu „U zahrádkářů”
Dětský maškarní bál – všechny příbramské děti a jejich doprovod zveme na neděli 12. února 
2017 ve 14:00 hod. na Dětský maškarní karneval. Děti si mohou přijít zasoutěžit a pohrát 
do obecního sálu „U zahrádkářů”. Za odměnu pro ně bude připravena sladká odměna a drobné 
občerstvení. (celerob)

O branky se podělili: 3x David Hvězda, Robin Křivánek, 2x Lukáš Benedikt, Jan Fiala, 1x Ivo 
Novák, Ondřej Patočka, Michal Krejčíř, Michal Volf, vlastní. Jedno čisté konto udržel Ondra 
Čalkovský.
Za výkony v sezóně je třeba pochválit gólmana Ondru Čalkovského, který v mnoha zápasech 

podal výborný výkon. Tradičně dobré výkony podával Lukáš Benedikt a Honza Fiala, Robin 
Křivánek. Poměrně velké zlepšení předvedl i Michal Krejčíř. Jako zklamání jsou výkony kapitána 
Davida Hvězdy, který velmi často zahazoval vyložené šance, což by se u takového hráče nemělo 
stávat. U ostatních výkony byly jak na houpačce a velmi často nepodávali výkony, které se od 
nich očekávaly.
Co se bude dít přes zimu? Tréninky jsou zrušeny a bude probíhat pouze sobotní fotbálek vždy 

od 14:00 hod. Na Štěpána se sejdeme na posezení a určíme plán zimní přípravy. Taky budeme 
určitě chtít posílit, protože hráčů máme díky marodce opravdu málo.
Závěrem děkujeme všem fanouškům za podporu a těšíme se na jarní část sezóny. (JaVa)


