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Vážení spoluobčané,
Po co do počtu srážek neslavné zimě (kdy nám na hřišti letos zjara nepramenily vody ale vypadalo 

to jako po vyprahlém létě) a chladnějším jaru nám pomaloučku klepe na dveře léto. Začíná 21. 6. 
po poledni, kdy se slunce dotkne obratníku Raka. To znamená, že bude nejvíce na severu a dál
se už nedostane. Znamená to ale taky, že bude nejdelší den trvající přes 16 hodin a nejkratší 
noc, které se dostane méně než 8 hodin. Ano, jedná se o letní slunovrat. Tímto dnem začíná léto
astronomicky. Zvláštní je, že tímto dnem léto právě začíná, když by vlastně mělo být na vrcholu.
Nám křesťanům právě končí Velikonoční doba, slavnost vzkříšení Krista Ježíše, jeho nanebe-

vstoupení a darování Ducha Svatého učedníkům a řadě dalších obrátivších se, jinak známé jako 
Letnice.
Vše se rok po roce opakuje. Jde o přírodní koloběh, jakýsi vyšší řád, kterému lidé přisuzují 

podle své víry, místa a znalostí personifi kace sil a energií. Dostali jsme obrovský dar tento 
koloběh na vlastní oči, uši, hmat, čich a chuť zažívat desítky let. Někdo více a jiný méně.
Nad tím bohužel moc nemáme. Moc ale máme nad tím, jakým způsobem a s kým budeme svůj 
čas zažívat. Čas, který můžeme jeden druhému věnovat je nejvíc co můžeme dát, neboť už nám
to nikdy nikdo nevrátí. Proto ho věnujme svým nejbližším a známým. A taky spoluobčanům. Stojí 
za to budovat pospolitost. Obec plánuje letos oslavit 777 let od první písemné zmínky o osídlení 
míst, v kterých dnes žijeme my. Přijďte slavit, všichni jste zvaní a jste nanejvýše potřeba, bez 
vás to postrádá smysl.
Předkové si svoje právo museli vždy tvrdě vybojovat. My jsme už na to poněkud pozapomněli

a tváříme se, že nám bude vše co potřebujeme dáno. Tak to ale není a za vše je potřeba se prát. 
Člověk sám za sebe to má vždycky těžší než skupina. Ve skupině se lidé jeden od druhého učí, 
jeden o druhého mají starosti a sdílí svoje životní radosti i trampoty. Dnešní doba má, mám po-
cit, tendenci ve vzrůstajícím počtu jedinců, kterým je to tak nějak jedno, co se děje za jejich 
plotem. Tím ale ztrácíme řádnou porci svobody, svobody ovlivnit co se děje kolem a co má přímý 
vliv na to jak a co se bude dít nám osobně.

Přejděmě ale od možná trochu naivního snění k faktům a podělme se o to, co se dělo
na posledních zasedáních zastupitelstva:
Společnost E.ON žádala obec o povolení zahuštění své elektrické přenosové soustavy

v Příbrami. Trafostanice na Brodku již nestačí pokrývat elektrický odběr v ulici k hájence.
Ve veřejném zájmu bylo toto zahuštění povolit. Bude realizováno vybudováním sloupů VN 
směrem od lesa Zaraženého od Zbraslavi k Příbrami v budoucím travním pásu a trafostanice
u silnice. Celkově na obecních parcelách č.2535 a 3067.

Vzhledem k nedobrému stavu střešní krytiny obecního sálu, dřívější klubovny zahrádkářů, bylo 
vypsáno výběrové řízení. Hlavním kritériem byla nejnižší cena. Vyhrálo je stolařství Smutný
ze Zbraslavi, s nabídkou ve výši 253 616 Kč. Na tuto akci dostala obec dotaci z JMK ve výši
200 000 Kč. Dobře za ni.

Za zmínku stojí účetní uzávěrka PO ZŠ-MŠ, která skončila přebytkem 184 022 Kč. Tak přece 
jen jde i v dnešní době slušně ušetřit, na rozdíl od let minulých. Na provoz ZŠ-MŠ obecní rozpočet 
přispívá ročně částkou cca 500 000 Kč.

Na posledním ZO zastupitelstvo schválilo zápis do Kroniky obce za minulý rok. Tímto děkujeme 
panu Mgr. Ladislavu Vaverkovi za dlouholeté vedení nejdůležitějšího dokumentu obce.

ZÁJEZD DO PŘÍBRAMI
Je za námi dlouho očekávaný zájezd za našimi přáteli z fanclubu 1. FK Příbram a je třeba hned 

na začátku říct, že kdo nejel, může jenom litovat. Ač to dlouho nevypadalo, tak se nám podařilo 
obsadit všechna místa v našem „poschoďáku“ a tak nic nebránilo vyrazit za dobrodružstvím
do Příbrami.
Na místo jsme bez problémů dorazili o půl dvanácté. Měli jsme dost času a tak jsme si alespoň 

prohlédli Startip arenu bez diváků a její zázemí. Trochu jsme se občerstvili a již jsme se chystali 
na přátelský zápas.
Hned při přípravě v šatně, nás čekalo velké překvapení, kdy k nám přišli naši „noví trenéři“ Petr 
Švancara a Petr Čuhel. Nebylo už moc času a tak jsme se jen lehce pozdravili a řekli taktiku
na zápas a šli na věc.
Zápas začal slavnostním nástupem, který byl završen čestným výkopem generálním ředitelem 

1. FK Příbram panem Petrem Větrovským. Bylo dobré, že se nás ujali jako trenéři Petr Švancara 
a Petr Čuhel, protože jsou to moraváci, tak bylo vidět, že zápas berou prestižně :-D. Švanci
se celý zápas staral o dobrou náladu a tak bylo veselo. Na naše hráče působil jako živá voda
a byli prakticky k neudržení. Takhle kdyby hráli v sezóně, tak jdeme na postup. Asi Švanciho 
angažujeme :-D. Na druhou stranu je třeba říct, že chlapi z fanclubu proti nám postavili hodně 
dobrý tým, který by se ve IV. třídě určitě neztratil. Ale pro nás hráli zkušenosti a sehranost
a proto jsme zápas vyhráli 5:1. Po zápase se kopaly i penalty, které jsme také vyhráli 11:10. Je ško-
da, že alespoň jednu část nevyhráli domácí, určitě by si to zasloužili, ale vyhrát může jen jeden. 
Po zápase jsme udělali společné foto a odebrali se na oběd do domovské restaurace fanclubu 

U Šaška, abychom se připravili na večerní zápas 1. FK Příbram:FK Mladá Boleslav. Jako překva-
pení pro nás fanclub nachystal krásné šály s názvem Příbramáci – oba znaky, jak 1. FK Příbram, 
tak Sokol Příbram na Moravě. Moc pěkné a hodně velké překvapení pro nás. Dalším příjemným 
překvapením bylo vstupné zdarma na ligový zápas.
Po obědě v 17:30 h jsme vyrazili na ligový zápas. 1. FK Příbram byla v zápase jednoznačně lepší 

a proto vyhrála 3:1. Zřejmě se chlapi hecli, protože na zápase se nám podařilo vytvořit výbornou 
atmosféru, kterou prý v Příbrami dlouho nezažili. O spokojenosti svědčí i to, že hráči s náma
po zápase udělali společné foto a pěknou děkovačku.
Zajímavostí je, že se přestávkové soutěže fanoušků zúčastnil náš Boban a s přehledem tuto 

soutěž vyhrál. Po zápase jsme nasedli do autobusu, který praskal ve švech, protože s námi jeli
i příbramští fanoušci a vyrazili jsme za doprovodu policie (spíše pěkné policistky) opět
do restaurace U Šaška, ve které jsme oslavili vítězství, zapili setkání a více se seznámili. Je jen 
velká škoda, že jsme nemohli zůstat déle, protože celý večer byla skvělá zábava. A tak jsme
o půlnoci vyrazili na cestu zpět, abychom ve 4 ráno byli opět doma.
Celé setkání mělo i charitativní podtext, kdy proběhla sbírka pro mateřskou školku pro děti 

s postižením, do této sbírky přispěli Sokol Příbram na Moravě, Fanclub 1. FK Příbram, hráči 1. FK 
Příbram a ostatní návštěvníci této akce. Celkem se vybralo krásných 17 043 Kč. Tento výtěžek 
byl za účasti zástupců všech zúčastněných předán v poločase ligového zápasu paní ředitelce.
Závěrem je třeba poděkovat všem, kteří se na této skvělé akci podíleli a zúčastnili se jí. Věříme, 

že tato setkání budou nadále pokračovat a snad na podzim zase v Příbrami na Moravě.
Fotografi e ze setkání naleznete na www.sokol.pribramnamorave.cz

Výsledky Sokola Příbram na Moravě na jaře 2014
Bohužel jaro se nám vůbec nepodařilo zatím z odehraných zápasu jsme získali pouze jediný bod 

a tak nám patří poslední dvanáctá příčka.
Domašov:Příbram 5:2, Příbram:Moravské Knínice 0:2, Veverské Knínice:Příbram 3:2,
Př íbram:Chudč ice 4:8, Př íbram:Ř íčany 0:1, Veverská Bítýška:Př íbram 10:0,
Příbram:Vysoké Popovice 2:2, Lukovany:Příbram 6:1

Co Sokol chystá?
12. července se uskuteční na příbramském hřišti turnaj v malé kopané. Bude se hrát systémem 
4+1. Kdo má zájem turnaje se zúčastnit, může se nahlásit u pana Drabíka nebo Vaverky.
Podrobnosti budou uvedeny na www.sokol.pribramnamorave.cz                          (JaVa)



ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
Naše obec je členem Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice – provoz Rosicko (dále jen Svazek) 

a v současné době v obci provozuje vodovod na základě provozní smlouvy VAS, a. s. Brno-venkov.
A jak jistě víte, v naší obci není splašková kanalizace s čistírnou odpadních vod, což s sebou 

nese povinnost občanů shromažďovat odpadní splaškové vody v nepropustných jímkách bez 
přepadu a následně likvidovat odpadní vody svozem na určené čistírny odpadních vod. Vzhledem 
k tomu, že se množí dohlídky životního prostředí, je požadováno po občanech dokládání likvi-
dace odpadních vod, vešla naše obec do jednání se Svazkem o možnosti vybudování kanalizace 
a čistírny odpadních vod, abychom předešli případným nepříjemným sankcím, které mohou býti 
opakované. Naše obec je jednou z posledních obcí Svazku, kde není vybudována a provozována 
splašková kanalizace. Po dohodě se Svazkem připravujeme projekt pro územní řízení stavby: 
„Příbram na Moravě – splašková kanalizace a ČOV“.
Vybudování kanalizace s čistírnou s sebou nese náklady v řádech desítek milionů Kč,

které z valné části cca 70 % ponese Svazek a naše obec se bude fi nančně na realizaci stavby 
podílet. Svazek zajistí kompletní projektovou přípravu k vydání vodoprávního povolení stavby. 
Příprava stavby a zajištění potřebných povolení a případných dotací na realizaci stavby ob-
náší minimálně dva roky. I přes tuto skutečnost bychom vás rádi pozvali na veřejné jednání,
které se uskuteční dne 25. 6. 2014 v 18:00 v prostorách sálu U zahrádkářů v Kulturním domě. 
Jednání se zúčastní zástupci Svazku a na případné dotazy bude moci odpovědět i zástupce MěÚ 
Rosice odboru životního prostředí.
Vybudování kanalizace s čistírnou s sebou pro občany přináší budoucí náklady na poplatky

za stočné, které je v současné době na Svazku nastaveno na 46,09 Kč včetně DPH,
ale je potřeba si uvědomit následující skutečnosti. Dle směrných čísel vyprodukuje osoba/rok 
36m3 odpadních vod (tedy roční náklad domácnosti na stočné a osobu činí 1 659 Kč včetně 
DPH). Cena likvidace odpadu, aby byl občan schopen doložit doklad o likvidaci odpadních vod 
případné kontrole, činí svozem na čistírnu při cisterně 5m3 cca 1 800 Kč včetně DPH tedy roč-
ně na osobu 12 960 Kč. Jednoduše lze říci, že ofi ciální dokladovatelné likvidování odpadních vod 
přichází obyvatele domu na téměř osminásobek proti poplatku za stočné při odvádění odpad-
ních vod do splaškové kanalizace. Dále je nutné zdůraznit, že v poplatku na stočné, které není 
jistě nízké, hromadí Svazek cca 40 % rezervy, ze kterých je možné následně realizovat akce 
typu přípravy kanalizace a ČOV v naší obci a realizace dalších nutných rekonstrukcí a investic
do vodovodních a kanalizačních sítí Svazku.
Závěrem Vás tedy ještě jednou zveme na veřejné jednání, kde budou zodpovězeny veškeré 

dotazy a poskytnuty další informace k připravované stavbě kanalizace a čistírny odpadních vod.
Rostislav Trtilek, starosta obce

Zastupitelstvo si také schválilo snížení počtu zastupitelů z 9 na 7 pro další volební období.
Každý, kdo má zájem a chce se věnovat veřejnému životu je vítán, jak na zasedáních zastupi-
telstva, tak také s žádostí kandidovat do obecního zastupitelstva, které se bude konat v říjnu 
letošního roku.

V letošním roce se budou nejen budovat společná zařízení – cesty k rybníku od křížku,
nad hřištěm a cesty směrem od bývalého JZD k Zakřanům, ale i dva chodníky, jeden od školy
na „Výhoně” ke kapličce a druhý na „Brodku” spolu s posunem autobusových zastávek, tak aby
to celé odpovídalo platné legislativě a stavba mohla být také řádně zkolaudována.

Zastupitelstvo se také usneslo, vypsat záměr na pronájem nebytových prostor č. p. 94,
Příbramské hospody. Kdo má zájem, zkušenosti a živnostenský list, ať podá žádost na obec
do 11. 6. do 18:00 h.

ZO schválilo opravu střechy kabin ve výši 284 000 Kč. Je třeba říci, že to není investice
do o. s. TJ Sokol Příbram na Moravě, ale do majetku patřící spolu s celým sportovním areálem obci.

(místostarosta)

SDRUŽENÍ RYBÁŘI PŘÍBRAM
Rekreace na rybníku: na začátku letošního roku jsme slibovali, že zde máme 

v plánu umístit „přístřešek“ pro obsluhu rybníka, který měl sloužit všem pří-
chozím občanům. Z důvodu problémů s umístěním se tento náš plán odkládá
na neurčito. Za což se všem omlouváme. Ostatní plánované lavičky a lávka nad 

bezpečnostním přepadem zůstávají v plánu a budou v co nejkratší době, za pomoci a podpory 
obce, realizovány. Dále, společně s obcí, zvažujeme umístění dalších hracích a zábavních prvků 
pro děti a mládež – klouzačka pro ty nejmenší a lanová houpačka pro ty starší.
Poděkování: jelikož se velice rychle blíží volby do obecních zastupitelstev a není jisté,

že do této doby vyjde další číslo tohoto občasníku, chtěli bychom poděkovat obecnímu zastupi-
telstvu za jejich podporu v uplynulém volebním období. Největší dík patří starostovi naší obce 
panu Rostislavu Trtilkovi, který vždy podporoval jak nás tak i ostatní sdružení a spolky v obci. 
Je vždy dobré, pokud se vedení obce zajímá a angažuje v dění v obci, tak jak tomu bylo u nás 
v posledních letech.
Pozvánka: na konec letošních prázdnin připravujeme rybářský víkend. V sobotu 30. srpna 
2014 pořádá naše sdružení již III. ročník rybářských závodů „O pohár rybníku Kuchyňka”. 
V neděli 31. srpna 2014 pak budou závody pro ty nejmenší, tedy – Dětské rybářské závody
se stejným názvem. Pro všechny příchozí bude připraveno bohaté občerstvení nejen z tradič-
ních rybích pokrmů. Jako obvykle zde bude možné si do vyprodání zásob zakoupit živou rybu. 
V nabídce bývá kapr, amur, pstruh, nebo siven. Všichni jsou srdečně zváni.                        (SRP)

VÍKENDOVÉ ZÁPOLENÍ NA NÁVSI A FOTBALOVÉM HŘIŠTI
Jak bylo již několikrát zmíněno, v letošním roce naše obec oslaví 777. výročí od první písemné 
zmínky. U příležitosti tohoto jubilea obec společně s fotbalisty, hasiči, rybáři a dobrovolníky 
pořádají kulturně společenský víkend.
V pátek 20. 6. 2014 od 16:30 h proběhne pod taktovkou SDH Příbram n. M. ukázka

požárního sportu a techniky dorostu Příbram n. M. a Vysokých Popovic. Akce proběhne na návsi, 
bude zde zdarma přístupný nafukovací hrad, bude se soutěžit, trošku odměňovat a ve 21:15 h 
bude zdarma promítnuta vynikající česká komedie Probudím se včera. Zde bych požádal kvůli 
zvýšené hlučnosti, obyvatele okolních domů o kapánek shovívavosti.
V sobotu 21. 6. 2014 od 9:00 h na fotbalovém hřišti proběhne dětský den. Na něm budou 

soutěžící děti odměněny pamlsky, mohou si zajezdit na koních a vydovádět se na skákacím hradě.
Následovat budou:
11:00 ➤ manévry bitevníku MI24
11:15 ➤ ukázka zásahu vězeňské služby
11:35 ➤ ukázka zařízení a zbraní vězeňské služby s možností zastřílet si
12:15 ➤ ukázka techniky vězeňské služby, hasičského záchranného sboru, celní služby, policie 
ČR, zemědělské techniky, komunální techniky, zemních strojů a další. Tato část programu bude 
vyčleněna i na obědové občerstvení
12:30 ➤ se představí taneční kroužek Příbram
13:15 ➤ předvede zásah hasičský záchranný sbor následovaný ukázkou celní správy
14:00 ➤ bude ofi ciálně ukončen program pro děti a následovat bude soutěžení dospělých.
Připraveno bude několik středně náročných disciplín, na kterých dospělí předvedou dětem,
že to také zvládnou
15:00 ➤ začíná fotbalové zápolení mužů mezi TJ Sokol a SDH.
17:30 ➤ skvost pozdního odpoledne – fotbalové utkání příbramských žen
19:00 ➤ zahraje příbramská skupina Kontrast
Motivem této akce je obohatit život v naší vísce, napravit a zlepšit mezilidské vztahy a budovat 

příbramský patriotizmus. Neváhejte tedy přijít, jste všichni srdečně vítáni. Našim přáním
je, aby se do oslav zapojilo co nejvíce z Vás. Kdo bude chtít hrát fotbal, tak ho prostě hrát 
bude a kdo bude chtít soutěžit tak bude soutěžit. „Dospělácké“ zápolení bude na pětičlenné 
týmy a všichni, kdo se aktivně zapojí budou odměněni. V areálu TJ Sokol bude k snědku guláš, 
klobásky, párky, uzené ryby, hranolky a další pochutiny. Alko i nealko bude zajištěno v dosta-
tečné míře. Do organizace celé akce je zapojena spousta lidí, pro které bude největší odměnou 
vaše účast. Přijďte, bavte se a mějte se rádi milí příbramáci.
PS 1: Sice je nás od května už 600, ale i tak si nemůžeme dovolit být na sebe zlí.
PS 2: Všechno bude natáčet televize, ale nikde to neříkejte je to tajný.                      (starosta)
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