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Milé čtenářky, milí čtenáři,

od vydání minulého čísla zpravodaje se v naší
obci uskutečnila spousta různorodých akcí, které
ve spojení s vánočním časem pomalu začínáme
nazývat tradičními: začátek adventu jsme oslavili
živým (a tanečním) betlémem při příležitosti
rozsvěcení obecního vánočního stromu, veselili
jsme se na mikulášské zábavě, dojímali jsme
na vánoční besídce mateřské školy a pochutnali
jsme si na zabíjačce pořádané hasiči. Vánoční doba
pak byla symbolicky ukončena v jejím
nejvlastnějším duchu, a to Tříkrálovou sbírkou,
do které místní přispěli částkou dosahující téměř
15 tisíc Kč. Ve srovnání se sbírkou konanou před
dvěma lety se vybraný obnos zvětšil o polovinu,
tehdy lidé darovali necelých 10 tisíc Kč.

V prosinci nepolevili ani naši zastupitelé, kteří
vytvořili rozpočet na příští rok a schválili ho
na veřejném zasedání. Největším tématem patrně

zůstává kanalizace, kvůli níž sice budeme muset
sáhnout hlouběji do peněženky při platbě za vodné
a stočné, ale odměnou nám snad bude čistší
prostředí, ve kterém žijeme.

Jsem ráda, že paní Rafaelová pro nás i přes svou
časovou vytíženost posbírala a sepsala zprávy
o obecních zasedání v roce 1917. Díky této
konkrétní sondě do tehdejších obecních záležitostí
si můžeme jasněji uvědomit, jaké máme štěstí
na dobu, ve které žijeme.

Všem otevřeným hlavám přináší Tomáš
Konečný (Mamut) inspirativní příběh, jenž
připomíná důležitost každého jediného člověka
a jeho úlohu ve společenstvích, v nichž se naše síla
násobí.

A nakonec vás pozveme na ostatkovou zábavu,
která završí masopustní průvod Chasy.

Příjemné čtení vám přeje
Zuzana Kozlová

V prosinci loňského roku byl schválen
vyrovnaný obecní rozpočet pro rok 2017 ve výši
11 082 700,- Kč, který počítá s výstavbou
chodníku a sběrných míst pro tříděný odpad,
revitalizací rybníka a pracemi na budově bývalého
teletníku v areálu ZEOS.

V obecním rozpočtu je také pamatováno
na podporu místních spolků a jejich veřejných
aktivit, zájmové, kulturní a sportovní činnosti,
dětská hřiště v Radoškově a Otmarově
a dovybavení sálu hasičské zbrojnice (chladnička
a pípa).

Kromě výše zmíněných položek rozpočet
obsahuje i finanční zdroje nutné pro běžný chod
obce. Sem spadá činnost místní samosprávy
a zastupitelstva, provoz mateřské školy, požární
ochrana, splátka půjčky na vybudování kanalizace
a ČOV, provoz ČOV, kanalizace a vodovodu, sběr
a svoz komunálních, tříděných a nebezpečných

odpadů, veřejné osvětlení, údržba veřejného
prostranství, pojištění obecního majetku atd.

Částky plánované na zmíněné aktivity a činnosti
jsou přibližné a mohou se během roku měnit podle
potřeb obce a jejich občanů. Schválený rozpočet
pro rok 2017 je zveřejněný na internetových
stránkách obce
http://www.pribyslavice.net/rozpocet-obce.

Obec Přibyslavice má v souvislosti s výstavbou
splaškové kanalizace a obecního vodovodu
povinnost vytvářet fond obnovy tohoto majetku.
Tento fond byl zřízen v prosinci roku 2016
a budou do něj převáděny zisky z vodného
a stočného. Finanční prostředky fondu budou
sloužit jako účelové zdroje pro financování obnovy
vodovodu a kanalizace, jejich výměnu
a rekonstrukce. Tyto prostředky nejsou určeny
pro novou výstavbu.

ZPRAVODAJ
z Přibyslavic a Radoškova

První vydání 2-3/2017
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELŮ
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Stočné pro rok 2017 je dle platné finanční
analýzy, která byla předložena Státnímu fondu
životního prostředí a kterou jsme povinni
dodržovat, stanoveno ve výši 1 205,- Kč
pro jednotlivce a 905,- Kč/9 měsíců pro objekt
využívaný k rekreaci. Vodné pro rok 2017 je
navýšeno na 20,- Kč/m3. Oznámení cen vodného a
stočného pro rok 2017 bylo zveřejněno na úřední
desce dne 16. 12. 2016. Dle platného Plánu obnovy
vodovodu, který se stanovuje vždy na 10 let, jsme
povinni do Fondu obnovy vodohospodářského
majetku ročně vkládat částku 130 tis. Kč.
Současný roční zisk je ovšem pouze ve výši cca 30
tis. Kč. To znamená, že i nadále bude obec vodné
občanům dotovat částkou 8,- Kč/1 m3, čímž
pokryje částku chybějící do plné výše uvedeného
vkladu.

Dále byl schválen záměr přijmout od března
2017 technického pracovníka obce na stálý

pracovní poměr. Doposud byly technické práce
realizovány příležitostnými pracovníky, což se
ukázalo jako neefektivní.

Zastupitelé rovněž souhlasili se zakoupením
budovy váhy nacházející se v bývalém areálu
družstva. Dohodnutá cena je 100 000,- Kč
bez DPH za budovu váhy, přilehlé dílny a okolní
prostor v šíři 2 m, který zajistí přístup
k nemovitosti. Obec plánuje tuto budovu využívat
společně s místními organizacemi ke skladování
materiálu.

Pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů
Přibyslavice byl zakoupen dopravní automobil
Ford Transit. Na pořízení tohoto vozu obdržela
obec dotace z Ministerstva vnitra ve výši 450 tis.
Kč a z Jihomoravského kraje ve výši 300 tis. Kč.
Z vlastních prostředků obec na dopravní automobil
přispěla částkou cca 253 tis. Kč.

Za zastupitele Přibyslavic
Jana Pavlů

První adventní neděle již tradičně patří
významné kulturně-společenské akci nazvané Živý
betlém. Zkráceně lze shrnout jako rozsvěcení
světýlek na smrčku, divadelní představení a něco
dobrému na zub. Loňské setkání bylo
poznamenáno nepřízní počasí, letos proto pár
chytrých hlav rozhodlo pro konání akce na kurtech,
kde přece jen zázemí skýtá jistou
ochranu před vrtochy přírody.
Tradice usazení stromku
před mateřskou školou nebyla ani
tímto přerušena, neboť stromky
byly vyzdobeny hned dva. Celé
odpoledne probíhaly přípravy
na slavnostní večer – stavěl se
Betlém, korigovalo se správné
nasvětlení, ladilo ozvučení,
opakovaly se texty. Že však mnoho
příprav proběhlo ještě
před koncem listopadu, si nejspíše

diváci uvědomili ve chvíli, kdy v průběhu známého
vánočního představení vstoupila na scénu dítka
z Chasičky s tanci a zpěvem, lucerničkami
v rukách a pastýřských kostýmech.
Bezprostřednost jejich vystoupení přece jen trochu
zastínila rutinu, se kterou hrají stárkové a stárky.
Přes krátký tréninkový příděl zvládli i závěrečné

písně s bravurou a o moc přesnějším
nasazením.

Dobré tradice netřeba měnit,
myslivci rozdávaly zvěřinový guláš,
dráždící chuťové pohárky
do nebeských výšin, svařák a další
občerstvení zajišťované obcí zas
přispívalo k vřelé atmosféře
předvánočních rozprav. Jen ty živé
ovce ne a ne dorazit, snad příště.

-iv-

STALO SE...
STALO SE...Živý betlém
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Patnáctého prosince opět proběhlo veřejné
jednání zastupitelstva obce. Proběhlo hladce,
můžeme-li tak definovat jednohlasný souhlas
zastupitelů se schválením většiny projednávaných
bodů. Mohlo by se zdát, že zvolení pracují vždy
v harmonické shodě a vlnové délky smýšlení mají
stejnou frekvenci. Není to však zdaleka tak
jednoduché. Každému jednání předchází jedna či
více pracovních schůzek, kde do pozdních hodin
probíhá tu klidnější, tu bouřlivá diskuse
nad problémy či nápady zúčastněných.
Demokracie si to žádá, velkou devizou je pouze
sedmičlenné složení diskutujících (a to
za podmínky, že se všichni dostaví), zastupitelů
Jihomoravského kraje je přesně šedesát sedm.
To se musí harmonicky jednat, panečku.

Nejpodstatnějším schváleným bodem byl
rozpočet na rok 2017. Překročil závratnou hranici
jedenácti milionů, což je více než trojnásobek
rozpočtu roku 2005. Média nás informují, že
bohatneme, přátelé, minimálně na financích obce
je to znát. Nutno podotknout, že předpokládané
příjmy z hazardu (rozumějme z loterijních
terminálů umístěných v katastru obce) jsou více

než čtyři miliony. Někdo bohatne, někdo jiný musí
chudnout. A tak by se mohlo zdát, že zvyšování
stočného a vodného má ještě více plnit nenasytnou
obecní kasičku. Není to pravdou, dle smluvních
závazků musí obec spravovat rezervní fondy
na opravy sítí (přesněji popisuje článek Z jednání
zastupitelů).

Z mnoha dalších schvalovaných bodů lez
vypíchnout jeden týkající nového pracovníka obce.
Ještě není ve službě, nýbrž ve formě inzerátu,
k nalezení na stránkách obce a tohoto periodika.
Letošní zima není pro případné zájemce příliš
motivující, představíme-li si, že mnoho občanů
vyráží do práce již před šestou ranní a v tu chvíli
očekávají vozovku bezpečně sjízdnou. Druhou
miskou vah je blízkost místa výkonu práce
(maximálně tři kilometry z Radoškova, a i ty
budou snad brzy zkráceny stezkou v polích),
solidní finanční zázemí zaměstnavatele
i rozmanitost vykonávaných prací. Komu by se
nelíbilo.

Užívejme si bílou zimu, kdoví, kdy přijde
příště.

-iv-

Minule zde vyšel článek o uctívání původních
starých svátků na Osadě a nyní bych si dovolil
sdělit něco o utváření společenství, neboť i to je
nedílnou součástí vize Barbarské osady...

Rabínův dar
Existuje jeden příběh, možná mýtus. Příběh se

týká kláštera, jenž v důsledku těžkých časů upadal.
Kdysi byl sídlem velkého řádu; ten v důsledku
protiklášterních nepokojů v sedmnáctém
a osmnáctém století a vzestupu sekularismu
ve století devatenáctém přišel o všechny své další
kláštery a byl zdecimován natolik,
že v rozpadajícím se sídle zůstalo pouze pět
mnichů: opat a čtyři další, všichni více než
sedmdesátiletí. Bylo jasné, že řád umírá.

V hlubokých lesích obklopujících klášter byla
malá chatrč, kterou čas od času užíval rabín
z blízkého města coby poustevny. Po mnoha letech
modliteb a rozjímání se mniši stali do jisté míry
okultisty, a tak vždy vycítili, kdy je rabín ve své
poustevně. „Rabín je v lesích, rabín je v lesích,“
šeptávali si. Opata, který se trápil
nad bezprostředně hrozící zkázou řádu, jednou
napadlo poustevnu navštívit a požádat rabína
o radu, zda ví o nějaké možnosti, jak klášter
zachránit.

Rabín přivítal opata ve své chatrči. Když
ale vysvětlil účel své návštěvy, rabín s ním mohl
jen soucítit. „Vím, jaké to je,“ horlil, „duchovno
z lidí odešlo. V mém městě je to úplně stejné.
Do synagogy už skoro nikdo nechodí.“. A tak starý

ZE ŽIVOTA OBCE

Přibyslavice v bílo-zlatém kabátě

Svět V jiném rytmu – komunity a jejich vznik podle Montgomery S.  Pecka
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opat a starý rabín bědovali spolu. Pak si četli části
Tóry a potichu mluvili o závažných filozofických
věcech. Čas ubíhal a opat musel odejít. Objali se.
„Je úžasné, že jsme se po tolika letech sešli,“ řekl
opat, „nedostalo se mi však toho, skrz co jsem sem
přišel. Není nic, co bys mi mohl říci? Ani náznak
rady, který by mi pomohl spasit můj umírající
řád?“

„Ne, je mi líto,“ odpověděl rabín, „neporadím
ti. Jediné, co ti mohu říci, je, že Mesiášem je jeden
z vás.“

Když se rabín vrátil do kláštera, shromáždili se
kolem něj jeho druzi a ptali se: „Tak co řekl
rabín?“

„Nemůže nám pomoci,“ odpověděl opat. „Jen
jsme bědovali a četli spolu Tóru. Jediné, co mi
řekl, když jsem odcházel, bylo něco tajemného;
že Mesiášem je jeden z nás. Nevím, co tím myslel.“

V následujících dnech, týdnech a měsících
o tom staří mniši přemýšleli a ptali se sami sebe
po možném významu rabínových slov. Mesiášem je
jeden z nás? Potom ale kdo? Mohl mít na mysli
někoho z nás, mnichů v tomto klášteře? Myslíš, že
jde o opata? Ano, pokud tím chtěl na někoho
ukázat, pak na otce opata. Byl naším vůdcem
po více než jednu generaci. Na druhé straně mohl
myslet bratra Tomáše. Bratr Tomáš je jistě svatý
muž. Každý ví, že Tomáš je mužem světla. Jistě
nemohl myslet bratra Elreda. Elred je postupem
času stále vrtošivější. Ale když o tom člověk zpětně
přemýšlí, přestože je lidem trnem v oku, má Elred
vlastně vžycky pravdu. Často velkou pravdu.
Možná, že rabín myslel na bratra Elreda. Ale jistě
ne na bratra Filipa. Filip je tak pasivní, opravdová
nicka. Jenže on má jakýsi téměř nadpřirozený dar
být vždy tam, kde je ho třeba. Prostě se zázračně
objeví po tvém boku. Možná, že Mesiášem je Filip.
Samozřejmě že rabín nemyslel mne. Jsem jen
obyčejný člověk. A co když myslel? Že já jsem ten
Mesiáš? Ó bože, já ne. Nemohu pro Tebe tolik
znamenat. Nebo ano?

Když takto přemítali, začali se s ohledem na to,
kdyby jeden z nich byl oním Mesiášem, k sobě
navzájem staří mniši chovat s mimořádným
respektem. A na základě toho, že by náhodou jeden
z nich mohl být Mesiášem, chovali se
s mimořádným respektem i sami k sobě.

Klášter se nacházel v krásném lese, a tak se
stávalo, že sem lidé čas od času zavítali, aby
pojedli na jeho jemném trávníku, aby se prošli
po jeho pěšinách a aby tu občas dokonce
i meditovali v jeho zchátralé kapli. A když tak
činili, aniž si toho byli vědomi, cítili auru
mimořádné úcty, která teď staré mnichy
obklopovala a zdála se z nich vyzařovat
a prostupovat atmosfééru toho místa. Bylo na tom
něco podivně přitažlivého a působivého. Aniž
přesně věděli proč, začali se do kláštera vracet
na pikniky, hrát si nebo se modlit stále častěji.
Přiváděli své přátele, aby jim toto zajímavé místo
ukázali. A jejich přátelé přiváděli své přátele.

Pak se stávalo, že někteří z mladých mužů, kteří
přicházeli na návštěvu do kláštera, mluvili se
starými mnichy více a více. Po nějaké době je
jeden z nich požádal, zda by se k nim mohl připojit.
Potom další. A ještě další. Tak se během pár let
klášter náhle znovu stal sídlem vzkvétajícícího
řádu a díky rabínovu daru mohutným centrem
osvícenosti a spirituality v říši.

Tímto příběhem začínal seminář vytváření
společenství ve vile Sklenářka v listopadu 2016,
kterého jsem se zúčastnil. Poté jsme strávili téměř
4 dny s asi desetičlennou skupinou do té doby
neznajících se lidí v jedné místnosti za účelem
vytvoření pravého společenství. A co vlastně to
„pravé společenství“ je? Je to skupina lidí, kteří se
na základě své svobodné vůle respektují a uznávají
rozdíly mezi sebou jako obohacení, nikoliv jako
špatnost. Sdílí spolu veškeré pocity a pohnutky bez
obav z odsouzení či vyloučení a jsou k sobě
i jiným zcela upřímní a ohleduplní. Zní to jako
prázdná slova a klišé, že? Právě proto jsem se
rozhodl, že to zkusím zažít na vlastní kůži,
a nezklamal jsem se! Ale pěkně popořadě...

Nejprv jsem přečetl knihu od amerického
psychiatra, který působil od šedesátých let
v americké armádě - Montgomery Scotty Pecka -
s názvem „V jiném rytmu“- a ta mne nadchla
natolik, že jsem se začal tématikou komunit vážně
zabývat. Ono už slovo „komunita“ je od slova
komunikovat, tedy jde o model společnosti,
kde spolu lidé komunikují a zajímají se o sebe
i o ostatní, což je tak nějak protiklad nynější
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masové společnosti, která je složena převážně
z jednotlivců, kteří se zajímají jen o svoje blaho.
Pan Peck však popisuje, jak ke stavu komunitního
žití dojít a jak lze tuto filozofii aplikovat globálně
na všechno a zároveň plně zachovat individualitu
každého jedince. Když společenství funguje dobře,
má dokonce ozdravný účinek a pomocí sdílení lze
ledacos v nitru jeho účastníků vyjasnit a zpracovat.
Dokonce i myšlenky a nápady se dovedou jakoby
„násobit“, a tak výkon takového společenství může
dosahovat opravdu vrcholových úrovní. Ovšem jak
k tomuto vysněnému cíli dojít? To už tak
jednoduché není...

Na semináři jsme spolu trávili 9 hodin denně
téměř non-stop a sdíleli jsme spolu vše, co nám
přišlo na mysl. Ze začátku se to zdálo
až nesnesitelné, navíc dlouhé chvíle ticha,
kdy nikdo neměl co říct... ale ty se po chvíli
změnily v intenzivní prožitek sdíleného bytí, kdy
slova již nebyla potřeba. Proces byl celkově dlouhý
a vyčerpávající. Nikdo nikomu nic neradil
ani nevnucoval, facilitátoři zasahovali co nejmíň,
a tak to bylo na každém zvlášť, jak si s danou
příležitostí a časem poradí. Není možné v rámci
tohoto článku vylíčit, co všechno se během té doby

stalo a jaké pochody mezi námi probíhaly,
ale mohu z celého svého srdce upřímně vzkázat-
ANO, JDE TO !!!

V neděli ráno jsme se opět sešli a bylo vše jasné
- opravdu sestoupil jakýsi „duch“společenství
a pospolitosti, který nás všechny propojoval. Jen
jsme se na sebe smáli a vnímali intentzïvní
sounáležitost, pocit bezpečí a radost ze sdílení.
Je to poravdu nepopsatelný pocit, zažít tohle
v tolika lidech a tak intenzivně!

Přesvědčil jsem se tedy, že jiný svět je možný
a opravdu už nebudu poslouchat ty, kteří to
popírají. Na těchto základech je možné stavět a tak
pevně věřím tomu, že alternativa k dnešním
společenským poměrům je a je dobrá. Když jsme
my tohle dokázali za 4 dny, tak co by se stalo
za týdny, měsíce, roky? Doporučuji vyzkoušet!
Na stránce http://komunity.webnode.cz/ se dají
najít další informace o myšlenkách M.S. Pecka
a najdete tam i kontakt na facilitátory a termíny
dalších seminářů.

Já se budu ze všech sil snažit tento vzkaz
předávat dál a i v rámci osady bych se rád
o vytvoření opravdového společenství pokusil...

Mamut

Začíná další nový rok a my netušíme, jaké
události nám tentokrát přinese. Pojďme se zatím
podívat do minulosti vzdálené přesně sto let
na věci, které se už staly a které nám naši předci
zaznamenali v zápisech ze zasedání Obecního
výboru v Přibyslavicích.

Léta Páně 1917 byl smutný, válečný rok.
Mnoho přibyslavských mužů, živitelů rodin,
nedobrovolně bojovalo na válečných polích
1. světové války. Ve vesnici zůstaly jen ženy
s dětmi a staří nebo vojenské služby neschopní
muži. Narukovat musela i většina zvolených
obecních zastupitelů, nebo-li radních, jak se jim
tehdy říkalo. Obecní výbor proto jednal pouze
o neodkladných záležitostech, většinou nařízených
shora, což v tomto období byly především válečné
půjčky, úřední soupisy úrod pro potřeby armády
a podobné, u obyvatelstva nepopulární, opatření.

Poprvé v novém roce se obecní výbor sešel
už 3.1. Důvodem bylo schválení Páté válečné
půjčky. Jednalo se o půjčku vyhlášenou vládou.
Rakousko-uherské monarchii docházely peníze,
a proto si je půjčovala od obcí (i jednotlivců),
s tím, že po skončení války vše vrátí. Půjčka
nebyla povinná, ale za jejím neposkytnutím mohly
nadřízené orgány vidět nedostatek loajality a to
často vedlo až k perzekucím nespolupracujících
obcí. Proto bylo nutné rozhodnutí pečlivě zvážit.
Přibyslavští radní se nakonec usnesli půjčku
neposkytnout s následujícím zdůvodněním: obec je
chudobná, má 10000K dluhu, nemá hotového
jmění, letošní rozpočet končí neuhrazeným
schodkem v obnosu 4239K a musí ke krytí jeho býti
vybírána 300%ní přirážka a k usnesení o vypůjčce
obecní výbor není kompetentní, ježto jsou doma
vyjma úřadujícího radního Jana Hotárka jenom

HISTORICKÉ OKÉNKO

1917
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dva členové obecního výboru: Ant. Doležal, Gustav
Zvěřina a dva náhradníci Fr. Krejčí a Jos. Stehlík.
Proto na Pátou válečnou půjčku nic upsati nemůže.

Hned druhý den, tedy 4. 1. se obecní výbor
sešel znovu. Tentokrát byl k jednání přizván
i zástupce velkostatku pan lesmistr O. Mertha.
Pojednával se rozpočet na rok 1917 ...rozpočet byl
bedlivě i náležitě zkoumán a následovně najisto
postaven. Příjem 811K, vydání 5050K, jeví se
schodek 4239K.

Obecní finance se řešily i na následujícím
zasedání 25. 2. Šlo o zkoumání a schválení
obecních účtů za rok 1916. Účty byly předchozích
14 dní nabídnuty k volnému nahlédnutí, poté
opsány a vyvěšeny na obecní tabuli. Příjem
za minulý rok činil 3285K20h, vydání 2763K05h.
Dále se volil zástupce zemědělců pro soupis obilí,
luštěnin a mléčných výrobků a také písař. Zvoleni
byli Vilém Žák a revírník Gustav Zvěřina.

Další schůze obecního výboru proběhla 11. 6.
a hlavním předmětem jednání byla nově vyhlášená
Šestá válečná půjčka. Obec byla vyzvána c.k.
okresním hejtmanstvím, aby půjčila monarchii
6000K. Proto se schůze zúčastnil i zástupce
hejtmanství pan koncipient Jahůdka.
Jeho přítomnost zřejmě způsobila, že tentokrát
zastupitelé všemi hlasy odhlasovali poskytnutí
půjčky. Potřebný obnos si obec vypůjčí v záložně
ve Velké Bíteši v podobě úpisů 40ti letých,
úročených 5,5%.

Rovněž na zasedání konaném o měsíc později
se zastupitelé museli zabývat dvěma výnosy
okresního hejtmanství. První se týkal povolení
automobilového spojení jakožto přepravy osob
i zboží mezi Brnem a Velkou Bíteší. Obec béře
na vědomí a projevuje souhlas. Druhý výnos byl
komplikovanější. Šlo o poskytnutí hospodářské
domoviny pro válečníky, tedy poskytnutí polí
vojákům. Po dlouhém rokování radní rozhodli, že
zřízení hospodářských domovin pro válečníky
ve zdejším obecním obvodu nejeví se možné
z příčin nedostaku půdy a nedostaku hmotných
prostředků vůbec. Poté přišel na řadu evergreen
několika minulých (i budoucích) let - výpověď
Františka Hotárka z bytu v hasičském skladišti.
Obecní výbor usnáší se, aby konečně bylo
provedeno usnesení ze dne 9. 10. 1914 a Fr.

Hotárek byl rozhodně vystěhovaný z příčin
zdravotních a z příčin ušetření hasičského
nářadí...komůrka na dříví zamčena už dříve.
Přítomný náčelník hasičského sboru se poukazuje
aby uzavřel místnost, kde stojí stříkačka a nářadí
hasičské, aby nevzalo zkázu. Další bod jednání
opět souvisel s válkou. Probírala se vojenská
rekvizitace (zmocnění se majetku, úrody) proběhlá
v březnu ...obecní rada béře na vědomí zprávu
úřadujícího radního, že doplácel na stravování
mužstva 27k a usnáší se, aby obecním zřízencům,
kteří při rekvisitaci spoluúčinkovali, vyplacena
byla náhrada denně 2K a nádeníkům 1K denně.

Následující zasedání se konalo uprostřed léta,
poslední červencový den. Nejdříve se radní
zabývali nařízením c.k. hejtmanství ve Velkém
Meziříčí týkající se zdejšího příslušníka Antonína
Hotárka, žijícího v Mnichově. Odtud byl
ale vypovězen a bylo na obci, aby si ho dopravila
domů. K tomuto úkolu rada vybrala Lamberta
Buriana, který za přivezení Ant. Hotárka obdrží,
mimo své výlohy, mzdu 6K denně. Další nařízení
c.k. hejtmanství nařizovalo přibyslavským radním
provést pro vojenské účely výmlat na zkoušku.
Kvůli odvádění vojenských dávek potřebovala mít
vláda přehled o výnosech. Obci připadl úkol vybrat
některé sedláky, pod úředním dozorem jim
vymlátit úrodu a výnos pečlivě zapsat. Z těchto
vzorků se pak sestavil přehled výnosů v celé obci
a čísla se poskytnula vyšším místům. K výmlatu
na zkoušku byla vybrána úroda z polí žen, kterým
chyběl hospodář (obvykle z důvodu odvedení
na frontu) ... Bertě Balášové (prababička autorky
článku) vymlátit všechnu úrodu žita, Antonii
Žákové všechnu ozimní pšenici, Emilii Cyprisové
ozimní žito z parcele č. 949 v trati Padělky výměra
67 arů, Julii Požárové ozimní žito z parcele č.913
v trati nad Silnicí výměra 60 arů. Na závěr se
projednával výnos Vysokého zemského výboru
v Brně ohledně chovu veřejného plemenného býka.
Rozhodnuto ...požádati veterináře okresního,
by příležitostně přijel a býka u Julie Požárové
licentoval.

Hned 18. srpna se zastupitelé museli sejít
znovu. Dostali nařízeno od c.k. okresního soudu
ve Velké Bíteši udělat si pořádek v pozemkových
knihách. Šlo o jeden malý pozemek na návsi.



Strana 7

Po poradě bylo všemi hlasy usneseno,
že odprodává obec od pozemku obecního č. kat.
956/1 návsi v Přibyslavicích,vl. č. 15 ke stavbě
zabrané v ohlašovacím archu v plánku zřejmé dílce
o výměře 38m2. Kupní cena 15K přivtělena bude
ke kmenovému jmění obecnímu.

Další schůze dne 13. 10., byla, zdá se, opět
mimořádná. Měla jediný předmět jednání, Pátou
válečnou půjčku, která se řešila už v červnu.
Vysoký zemský výbor totiž neschválil rozhodnutí
zastupitelů tehdy učiněné s odůvodněním,
že schůze se neúčastnila ani polovina členů Obecní
rady. Proto se teď rada sešla v plném počtu a všemi
hlasy znovu odsouhlasila poskytnutí půjčky.

Brzy se konalo další zasedání, na kterém se
řešili už běžné provozní věci. Nejdříve oznámil
úřadující radní odebrání zvonku na vojenské
účely. Po té přišly na řadu záležitosti školy
...topení ve třídách a čistění převzal nadučitel
p. Jan Vetiška a ustanovuje se za to týž plat, jaký
se dříve platil, dá se dříví pořezati a umyvačům se
zaplatí z obecních prostředků. Také se řešili
opravy. Obec se zavázala zakoupit dřevo na opravu
podlahy v kuchyni a plotu. Správce školy sdělil, že
od velkostatku obdržel dříví na odkap, že je dal
poraziti, dovézti, otesati a žádá, by obecní výbor
převzal postavení odkapu. Přislíbeno postavení
odkapu a také pořízení etažéru na obecní a školní

spisy. Dalším bodem jednání byl výkup pozemků
na stavbu silnice ke Spálenému mlýnu. Na tuto
silnici také obec vybírala pro silniční výbor (blíže
nespecifikované) příspěvky. Úřadující radní byl
pověřen, aby tyto příspěvky uložil v záložně
ve Velké Bíteši.

Na letošním posledním prosincovém setkání
zastupitelů bylo nutné se opět zabývat válečnou
půjčkou. Šlo už o Sedmou válečnou půjčku. Padl
návrh, počkat s rozhodnutím, až bude přítomen
i zástupce velkostatku. Návrh se přijímá. Dále se
jednalo o zvýšení činže Fr. Hotárkovi, který i přes
opakované výpovědi stále bydlel v obecním bytě
v hasičském skladišti. Činže zvýšena na 60K
ročně. Jako poslední bod radní řešili obecního
chudého Ant. Hotárka, přistěhovaného
z Mnichova. Byl u něho zjištěn svrab, proto obec
naplánovala odvoz do nemocnice a následné
umístění do zemské opatrovny.

Tady zápisy pro tento rok končí. Jasně v nich
vidíme, že 1. světová válka se negativně dotýkala
nejen vojáků na bojištích, ale i civilního
obyvatelstva a jeho každodenního života. Zkusme
se na chvíli zastavit a s vděčností si uvědomit, jaké
máme privilegium žít v míru. Mnozí lidé v dobách
minulých i současných takové štěstí neměli
a nemají.

Lenka Rafaelová, lenkaraf@gmail.com

ZVEME VÁS



Strana 8

Sokolská 44, 664 83 Přibyslavice, okr. Brno-venkov
IČO: 00637548, DIČ: CZ00637548

telefon: 546 440 292
e-mail: pribyslavice@volny.cz

www.pribyslavice.net
_____________________________________________________________

Obec Přibyslavice hledá zaměstnance na pracovní pozici

TECHNICKÝ PRACOVNÍK OBCE – ÚDRŽBÁŘ

Pracovní náplň:
- údržba obecního majetku a objektů – opravy obecního mobiliáře, drobné opravy obecních objektů
- komplexní zajištění úklidu a údržby veřejných prostranství v letním i zimním ročním období (sečení

trávy, úklid spadaného listí, zastřihování keřových porost, prořez stromů, údržba komunikací - úklid
sněhu a posyp, úklid odpadků apod.)

- překopávky kompostu
- obsluha kanalizace a ČOV Přibyslavice
- pomoc při zajištění kulturních akcí

Požadujeme:
- dosažení 18 let věku
- řidičský průkaz skupiny B a T
- aktivní přístup k řešení údržby obce
- dobrý zdravotní stav a fyzickou zdatnost
- manuální zručnost, samostatnost, odpovědný přístup ke svěřené technice

Výhodou zájemců je:
- dosažení odpovídajícího vzdělání, např. vyučen v oboru
- praxe na obdobné pracovní pozici
- praxe při obsluze strojů a zařízení
- trvalý pobyt v obci Přibyslavice/části obce Radoškov

Druh a délka pracovního poměru:
- práce na plný úvazek (vhodné i pro zdatného seniora)
- nástup možný od 1. 3. 2017

Nástupní hrubá mzda: dle dosažené praxe a vzdělání
Zájemci mohou podat přihlášku:

na e-mailovou adresu pribyslavice@volny.cz, na adresu Obec Přibyslavice, Sokolská 44,
664 83 Přibyslavice nebo osobně v kanceláři v termínu do 20. 2. 2017.

V přihlášce uveďte jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, telefonní kontakt.
Přiložte jednoduchý profesní životopis (průběh zaměstnání, praxe, odborné znalosti a dovednosti).

Pro bližší informace kontaktujte Obecní úřad Přibyslavice.

Zpravodaj P+R, 1/2017, Email redakce: zpravodajpr@seznam.cz, Elektronická podoba zpravodaje
na stránkách: www.pribyslavice.net, Šéfredaktorka: Zuzana Kozlová, Zástupce šéfredaktorky a grafické
zpracování: Ivan Varmuža, Autoři článků: Tomáš Konečný, Zuzana Kozlová, Jana Pavlů, Lenka Rafaelová,
Ivan Varmuža. Zpravodaj byl vytištěn na náklady obce.


