MIKROREGION KAHAN

JAK SE K NÁM DOSTANETE

Mikroregion Kahan vznikl v roce 2000
jako svazek obcí Babice u Rosic, Lukovany,
Příbram na Moravě, Vysoké Popovice,
Zakřany, Zastávka a Zbýšov.
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Na kole a pěšky
okružní cyklotrasa „Stezka permoníků“ (30 km)
Zastávka – Zakřany – Příbram n/M. – Vysoké Popovice
– Lukovany – Zbýšov – Babice u Rosic – Zastávka

Jak již jeho název napovídá, hornická činnost výrazně ovlivnila
život zdejších obyvatel. Do zastavení těžby v roce 1992 se zde
rozkládal rosicko-oslavanský uhelný revír. Patřil sice k nejmenším
v České republice, zato černé uhlí bylo nejkvalitnější. Slávu
hornictví dnes připomínají areály zaniklých dolů, haldy,
zachovalé těžní věže bývalých dolů Simson a Jindřich II, expozice
Muzea průmyslových železnic ve Zbýšově a expozice hornictví
v Oslavanech.
Bohatou historii obcí můžete objevovat prostřednictvím řady
kostelů, kaplí a křížů, připomínajících události radostné i tragické.
Pro milovníky sportu jsou otevřeny brány tenisových a fotbalových
hřišť nebo koupališť. Za návštěvu stojí také tradiční hodové
slavnosti, letní Neckyáda či některá z vyhlášených sportovních akcí.

okružní cyklotrasa „Hornická stezka“ (50 km)
Oslavany – Zbýšov – Babice u Rosic – Zastávka – Domašov
– Příbram n/M. – Vysoké Popovice – Lukovany – Oslavany
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KAHAN

KAHAN
BRNO

žlutá turistická značka
Příbram n/M. – Zbraslav – údolí Bílého potoka – Tišnov

G

Vlakem
Linka č. S4 (Brno – Zastávka – Vysoké Popovice – Náměšť
nad Oslavou), v Zastávce přestup na bus č. 420, případně
z Vysokých Popovic 3 km na kole nebo pěšky
Autobusem
Linka č. 405 (Brno – Rosice – Zastávka), v Zastávce přestup
na linku č. 420 (Zastávka – Příbram n/M. – Velká Bíteš)

WILLKOMMEN IN PŘÍBRAM NA MORAVĚ

Autem
30 km západně od Brna; z dálnice D1 na sjezdu Kývalka,
Ostrovačice nebo Velká Bíteš
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WELCOME TO PŘÍBRAM NA MORAVĚ
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The ﬁrst historical mention of Příbram occurred in the year 1237
when a contract was signed between King Wenceslas I and the Brno
cathedral of St. Peter, to which Václav of Příbram was a signatory.
Příbram was an agricultural vassal village and as such paid taxes,
for example, in caraway seed. When coal was discovered in the
Rosice-Oslavany area at the end of the 18th century, Příbram grew
signiﬁcantly as many inhabitants found work in nearby Zastávka.
The local chapel of St. Florian and Virgin Mary is a point of interest
as it has an elliptical ﬂoor plan and in its entirety is reminiscent of
Noah’s ark. Popular local events include the May fair, June Neckyáda
and September feast.

PRAHA

červená turistická značka
údolí Bílého potoka – Zastávka – Příbram n/M. – Ketkovský
hrad – údolí Oslavy

www.mikroregionkahan.cz

Die älteste Nennung des Ortes Příbram ﬁndet sich in einem Vertrag
zwischen König Wenzel I. und dem Brünner Dom St. Peter aus dem
Jahre 1237, der unter anderem von einem Wenzel aus Příbram
unterzeichnet ist. In früheren Zeiten war Příbram ein Bauerndorf,
das seine Steuern an die Obrigkeit z. B. in Form von Kümmel
abführte. Nach der Entdeckung der Steinkohlelagerstätten um
Rosice und Oslavany Ende des 18. Jahrhunderts, als viele Menschen
Arbeit in den Gruben des benachbarten Zastávka fanden, stieg die
Einwohnerzahl des Ortes sprunghaft an. Eine Sehenswürdigkeit
ist die Kapelle des hl. Florian und der Jungfrau Maria mit ihrem
elliptischen Grundriß, deren Aussehen an die Arche Noah erinnert.
Vielbesuchte Feste sind die Kirchweih im Mai, die Waschtrograllye
im Juni und das Volksfest im September.

mikroregion
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úřad Příbram na Moravě
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Příbram n/M. 33, 664 84 Zastávka u Brna
��������
 +420 546 450 224, e-mail: obec@pribramnamorave.cz
www.pribramnamorave.cz

Pohostinství Příbram, Příbram n/M. 94,  +420 724 959 738
Hospoda Na hřišti, Příbram n/M.,  +420 739 091 919

Tento projekt je spoluﬁnancovan Evropskou unií a Jihomoravským krajem.

Realizoval: Mikroregion Kahan dso • Zpracoval: Partnerství o.p.s., 2007

PŘÍBRAM
na Moravě

www.mikroregionkahan.cz

VÍTEJTE V OBCI PŘÍBRAM NA MORAVĚ
První zmínku o Příbrami nalezneme ve smlouvě z roku 1237 mezi
králem Václavem I. a brněnskou katedrálou sv. Petra, na níž je jako
svědek podepsán Václav z Příbramě. Ve 14. století patřila Příbram
vrchnosti z Vysokých Popovic a od roku 1482 připadla k rosickému
panství, v jehož majetku zůstala po celá staletí.
Příbram byla poddanská a výlučně zemědělská obec, která
odváděla daně v naturáliích. Mezi odváděné plodiny patřil i kmín,
který se zde ve středověku pěstoval. Výrazné změny v obci nastaly
po objevení ložisek černého uhlí v rosicko-oslavanském revíru
koncem 18. stol. Od začátku 19. století se tak do Příbrami stěhují
horníci a dělníci, kteří našli práci v sousední Zastávce a vzdálenějších
dolech. V roce 1875 postoupila Příbram část svého území Zastávce,
která se z jednoho zájezdního hostince rozrostla na průmyslové
městečko. Sama Příbram se v době rozkvětu hornictví také výrazně rozšířila. Zatímco v roce 1890 měla 99 domů, dnes lze napočítat
více než 250 popisných čísel a 560 stálých obyvatel. Rybník
Kuchyňka na SZ od obce v létě nabízí osvěžení v čisté vodě
a také možnost sportovního
rybolovu.

Rybník Kuchyňka

V Příbrami se narodil spisovatel
Rajmund Habřina (1907–1960),
představitel ruralizmu, dále
DrSc. Lubomír Macholán (1931),
uznávaný odborník na biochemii, a akademický malíř
Rudolf Fila (1932).

Kaple sv. Floriána a Panny Marie

Příbramský mlýn

Základní kámen kaple zasvěcené patronu Příbrami sv. Floriánovi
V malebném údolí potoka Habřina se nachází rozlehlá budova již
položili místní obyvatelé v roce 1992. Do té doby jim sloužila
nefunkčního příbramského mlýna, který připomíná zašlou slávu
jen malá kaplička s obrazem
vodních mlýnů v regionu.
sv. Floriána na okraji obce. Kaple
I když je objekt veřejnosti
byla vysvěcena v roce 1999
nepřístupný,
představuje
a její půdorys tvoří elipsa, k níž
svou polohou zajímavé
se přidružují elipsovité „buňky“.
zastavení na červené turisNa jihu je zpovědní místnost,
tické trase spojující údolí
na severu předsíň a sakristie.
Bílého potoka na severu
Celkový tvar kaple znázorňuje
a údolí Oslavy na západě.
������
podobu
Noemovy
archy.
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Příbramský mlýn
Za ojedinělé architektonické Kaple sv. Floriána a Panny Marie
řešení získal její tvůrce, architekt
ZBRASLAV (2,5 km)
ZASTÁVKA (5,5 km)
Aleš Fiala, ocenění v soutěži
novodobých sakrálních staveb.
�
Zajímavostí interiéru jsou
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plastiky akademické sochařky
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Otýlie Šuterové – Kristus se
��
zvýrazněným srdcem, Panna
Marie a sv. Florián, křížová cesta
a další.
����

ZASTÁVKA (4,5 km)

TRADIČNÍ AKCE

Detail pamětního kříže

Francouzská vojska se během
tažení na Moravu v roce 1805
pramálo ohlížela na místní
obyvatele a často jim zabavováním potravin a píce pro
koně zle škodila. Na oslavu
jejich odchodu tedy obyvatelé
Příbrami postavili v roce 1806
pamětní kříž.
Pamětní kříž
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Pamětní kříž k odchodu Napoleonovy armády
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VÝZNAMNÉ PAMÁTKY
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Kaplička na okraji obce z 18. století
VYSOKÉ POPOVICE (2,5 km)

 duben – Pálení čarodějnic
 květen – Příbramská pouť
 červen – Neckyáda
 srpen – fotbalový turnaj Memoriál Ladislava Pospíšila
 srpen – taneční rocková zábava Letní noc
 září – Příbramské hody
 prosinec – Rozsvěcování vánočního stromečku
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„Tento kříž po odgiti Francosv
gest postaveni od obce
Příbramské. R. 1806.“
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ZAKŘANY (3,5 km)
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