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Milé čtenářky, milí čtenáři,
nastává jedno z nejkrásnějších období roku. Atmosféru
Vánoc v adventním čase pomáhají, k radosti dětí,
navodit různobarevná světýlka na stromcích
v zahradách, na oknech i střechách. Domovy si
krášlíme dekoracemi z chvojí, svíček, třpytivých
i přírodních ozdob. Navštěvujeme rodinu i známé
a dlouhé tmavé večery si krátíme poslechem příjemné
hudby, četbou, rozjímáním a radostným očekáváním
jedinečného kouzelného okamžiku, kterým advent
vrcholí.

Že takový předvánoční čas je vám cizí? Mohla bych
také začít následovně:

Milí čtenáři, milé čtenářky, už je to tady - začíná
nejstresovější období roku. Do Štědrého dne zbývá
necelý měsíc a před námi leží spousta práce: uklidit,
napéct nejméně 10 druhů cukroví, pomoci Ježíškovi se
sháněním dárků - nejlépe v maxi obchoďáku, kde
už pár týdnů vyhrávají americké vánoční písně a kde se
ztrácíte v tisícovém davu nervózních nakupujících.
Do svátků se nám podaří vytvořit takové zásoby jídla,
které by běžně živilo rodinu nejméně měsíc. Kdo
nestráví několik vánočních večerů s pocitem vlka,
kterému nacpali místo Karkulky a babičky do břicha
kamení, ten pořádně neví, co jsou to Vánoce! Děti se
po rozbalování desítek dárků budou brodit roztrhaným
balícím papírem, při čemž za pár dní dokážou
vyjmenovat asi 1 - 2 z nich. Rodiče, zvl. maminky,
vyčerpaně usnou u notoricky známých televizních filmů
(Popelka či Mrazík?) s pocitem, že zase mají rok na to,
aby načerpali energii do dalších Vánoc.

Nevím, jak vypadají vaše Vánoce... Ať se jejich
atmosféra blíží první či druhé variantě, je důležité si
uvědomit, že o nich rozhodujeme my sami. Za pár let si
nevzpomeneme na to, kolik jsme utratili za dárky, kolik
jsme snědli jídla a zda jsme měli čistá okna. My,
a zvláště naše děti, si budeme pamatovat chvíle
strávené společnou přípravou na sváteční čas
a prožíváním vánočních rituálů (obecně provozovaných
i soukromě rodinných). Zamysleme se nad tím, co je
pro nás důležité, a vytvořme si vlastní příjemný způsob
trávení vánočních chvil.

Věřím, že do svého nabitého adventního kalendáře
zahrnete také obecní události, které se snad brzy stanou
tradiční: rozsvěcení vánočního stromu, které bude opět
provázet živý betlém, a přibyslavickou zabíjačku.
(Škoda jen, že letos kvůli shodě data přijdeme
o vánoční koncert Galánů a Chasy.)

Kromě pozvánek samozřejmě nebudete
ani tentokrát postrádat pravidelné články, které se
dotýkají záležitostí zcela nepoetických. Přinášíme
zprávy z uzavřených i veřejných jednání zastupitelů,
citlivější čtenáře možná rozlítostníme čtením o osudech
sirotků před sto lety, přiblížíme vám říjnovou akci
s názvem Podzimní Radoškování i první měsíce dětí
v naší školce. Přečtete si, jak paní starostka bilancuje
svůj první rok ve funkci.

Přeji vám příjemné čtení a klidný adventní čas
Zuzana Kozlová, šéfredaktorka

Jak se pomalu chýlí rok 2015 ke konci, tak končí
i výstavba čistírny odpadních vod a kanalizace.
V současné době se těžiště prací přesunulo z terénu
na obecní úřad. V řešení je evidence závad
a administrativa související s ekonomickou stránkou
projektu. Probíhají jednání se Státním fondem životního
prostředí ČR, který musí schválit závěrečné vyúčtování
akce včetně případných změn. Vybudovaná kanalizace
a čistírna odpadních vod nyní fungují v režimu
zkušebního provozu. V roce 2016 proběhne jejich

kolaudace. Doposud se k obecní kanalizaci připojilo
přibližně 85 % nemovitostí. Vzhledem k tomu,
že dosažená procenta nesplňují podmínku kladenou
fondem, žádáme majitele zbývajících nemovitostí, aby
zajistili jejich připojení.

Hledá se způsob, jakým by bylo možné
do budoucna zajistit realizaci a financování oprav cest,
které byly zejména na ulicích Mistrovská a Dlouhá
rekonstruovány nevyhovujícím způsobem. Vzhledem
k velké pravděpodobnosti, že i nadále bude docházet
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k sesedání zeminy ve výkopech a následnému poklesu
asfaltu, se zastupitelstvo zatím nezabývalo přípravou
kompletní rekonstrukce povrchu cest.

Ke konci se blíží i rekonstrukce hřiště mateřské
školy, kde jsou již provedeny zemní práce a instalovány
herní prvky. Provádí se výsadba rostlin a připravuje se
půda pro založení trávníku.

Pokračují jednání o odkupech soukromých
pozemků na severní straně ulice Mistrovská. Doposud
se podařilo připravit a schválit smlouvu o prodeji
dvanácti takových pozemků. Děkujeme všem občanům,
kteří souhlasili s jejich odprodejem. Mnohem
komplikovanější je situace týkající se soukromých
pozemků, které leží pod obecní cestou vedoucí
k chatové oblasti. Obdobná situace je i na některých
cestách v části Radoškov. Zastupitelé by rádi dosáhli
stavu, kdy by cesty ležely na obecních pozemcích.
Další jednání o možnostech odkupů pozemků budou
nutná i v případě, kdy bychom se rozhodli vybudovat
na poli vedle silnice chodník spojující autobusové
zastávky na hlavní silnici s obcí. Zda se podaří
dosáhnout těchto cílů, ukáže teprve čas.

Na veřejné schůzi zastupitelstva obce konané
12. 10. 2015 byly s občany projednány možnosti úprav
režimu poskytování prostor kurtů a hasičské zbrojnice
pro potřeby soukromých osob. Děkujeme přítomným
občanům za podnětnou diskuzi, která zastupitelům

zprostředkovala názory alespoň určité části občanů.
Výsledkem diskuze jsou nová pravidla upravující
využívání výše zmíněných prostor. Kromě platby
za spotřebované energie bude nově také nutné uhradit
poplatek, který činí 500 Kč pro místní občany a 1000
Kč pro spolky. Finanční prostředky z těchto poplatků
budou používány na drobné opravy a doplnění zásob
zejména hygienického charakteru. Kurty bude možné
využívat k soukromým akcím pouze v sobotu od 15
hodin do 10 hodin v neděli.

Obec Přibyslavice podala žádost o dotaci
na výstavbu sběrných míst pro tříděný odpad, o které
jsme informovali v předešlém čísle zpravodaje.

Nově bylo otevřeno téma výše poplatků za svoz
komunálního odpadu. Vybraná částka od občanů hradí
pouze polovinu celkových nákladů. Zbývající polovinu,
cca 180 tisíc Kč, hradí obec ze svého rozpočtu. Část
potřebných prostředků získáváme z tříděného odpadu.

Zastupitelé se dále zabývali pojištěním majetku
obce. Vzhledem k tomu, že byla vybudována ČOV,
bude nutné upravit pojistné smlouvy obce tak, aby byl
její majetek pojištěn v odpovídající výši.

Příjemně prožitý zbytek roku 2015 Vám
za zastupitele Přibyslavic přeje

Jana Pavlů

Na podzim roku 2015 první sobotu v měsíci listopadu
se v Radoškově uskutečnil první ročník brzy tradičního
ping-pongového klání ve stolním tenise. Radoškovská
Sokolovna prokoukla pod tlakem nekonečného úklidu
a její lesk již nekazily ani pavučiny bravurně stržené
i z těch nejhůře dostupných míst. Nejenom úklid,
ale také odpolední program
pro děti daly akci nádech
události nejen pro sportovce.
Prvně počali ve vzduchu
plachtit draci a dráčkové
různých barev i tvarů, a to
i za menšího a místy
záporného větrného
koeficientu. Našlo se však
u hrady kousek
nad Sokolovnou místo, kde

se do vzduchu vznesl za podpory pobíhajícího jezdce
i ten nejnemotornější létavec. Nakonec téměř všichni
draci dosahovali úctyhodných výšek vzletu a nejeden
dospělý se potěšil pobíháním s provázkem v ruce,
i když byla aktivita určena hlavně dětem.

Následovalo ping-pongové klání nejmladších
účastníků, které s přehledem
a s předvedeným vysokým
technickým standardem
vyhrála Valerie Blažková.
K pozdějšímu odpoledni se
již hlásili dospělí účastníci
turnaje, kterých bylo
v součtu solidních čtrnáct.
Turnaj mužů od začátku
směřoval k finále dvou
suverénních hráčů, Vlasty
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Hotárka a Lukáše Božka. Soudíme, že je to také díky
pravidelnému tréninku v dobách, kdy přibyslavická
Sokolovna měla méně vrásek i rozbitých oken.

Finále přineslo náramnou sportovní podívanou a tak
trochu očekávaného vítěze Lukáše Božka. Souběžně
hraný turnaj žen byl více vyrovnaný a ovládla ho
domácí přebornice Míša Palmová. Mnoho přítomných
si libovalo ve výtečném občerstvení a těšilo se
na závěrečné klání ve čtyřhře povětšinou smíšených
párů. Pokročilejší hodina zapříčinila,

že se již nehrálo toliko vypjatých duelů. Místy
zápasy připomínaly spíše tréninkové „srandamače“. O

to víc radosti a prazvláštních pohybových kreací bylo
možné spatřit. Míša Palmová dobře zvolila parťáka
v podobě Marcela Oberšlíka, hostujícího borce
z Javůrku,přidala na svůj krk druhou zlatou medaili a
stala se první hvězdou turnaje. Obecné veselí a
vytopená Sokolovna (kamny, nikoli zatékající vodou)
udržely účastníky i fanoušky oslavovat barevný
podzimní čas do pozdních hodin. Nejenom sportem je
člověk živ.

Ivan Varmuža

20. října v 18.30 měli občané Přibyslavic možnost
zúčastnit se veřejného zasedání zastupitelů. Využilo ji
32 místních (včetně zastupitelů).

Pokusíme se vám přiblížit témata, která zaujala
zúčastněné a vyvolala bohatou diskuzi, jejímž
výsledkem byla např. konkrétní formulace pravidel
pronájmu areálu kurtů (viz článek paní Jany Pavlů).

Letošní léto ukázalo, že je nezbytné vytvořit jasné
podmínky užívání zmíněných prostor. Lidé bydlící
v okolí kurtů si stěžovali na hlučnost soukromých akcí,
a to do pozdních nočních hodin, navíc téměř každý
týden o pátcích i sobotách. Občanům se nelíbilo,
že kvůli pronájmu areálu pro soukromé akce, často ne
místním osobám, je jediné obecní „sportoviště"
nepřístupné veřejnosti, dokonce v době, kdy by mohlo
být nejvyužívanější (v pátek a o víkendech). Projevila
se také potřeba upravit způsob nahlašování pořádaných
akcí, aby byl areál co nejvíc otevřený veřejným akcím
oproti akcím soukromým. Co se týče hluku, bylo
upozorněno na zákon, který stanovuje začátek nočního
klidu na 22. hodinu. Obec plánuje vyhláškou zkrátit
tuto dobu u veřejných událostí (pouťové, hasičské
zábavy apod.), v ostatních případech bude trvat
na dodržování nočního klidu, což znamená, že
producent hlasité hudby se po 22. hodině vystavuje
riziku zásahu přivolané policie. Dále se obecní
zastupitelé shodli na tom, že není v našem zájmu
pronajímat areál někomu, kdo není občanem
Přibyslavic. Kromě stanovení poplatku za pronájem
areálu (500 Kč za soukromé akce, 1000 Kč za
výdělečné spolkové akce), doby pronájmu
pro soukromé akce (od sobotní 15. hodiny do nedělní
10. hodiny), byla dohodnuta doba nahlašování

plánovaných akcí: spolky tak mají učinit do konce
března roku 2016, pronájmy k soukromým účelům bude
možné hlásit max. 2 měsíce dopředu. Obec by měla
také předložit podrobný provozní řád areálu a snad
i stanovit výši pokuty za jeho porušení, případně
vybírat před pronájmem vratnou kauci (poznámka
autorky článku, na schůzi to nezaznělo). Na druhou
stranu zamýšlí vedení obce investovat do vybavení
zázemí určitou finanční částku, aby zde zalepilo díru
po chybějící hospodě vstřícné širšímu spektru
návštěvníků.

Hospoda se ukazuje jako další velké téma
Přibyslavických. Většina se asi shodne na tom, že chybí
(vždyť byla vždy považována za centrum vesnického
společenského života), ale už se liší představa
jednotlivců o její konkrétní podobě. Zastupitelé
naznačují, že se nebrání poskytnout (k pronájmu či
prodeji) prostor (dům), kterých má nadbytek a jejichž
využitím se bude v příštích měsících po zdárném
získání dotačních peněz na kanalizaci zabývat,
ale hospodu provozovat nechtějí. To už někteří členové
zastupitelstva více prosazují provoz jistě ztrátové
obecní prodejny. Ale ani v této otázce nejsou zajedno.
Můžeme parafrázovat vyjádření zastupitelky Jany
Pavlů: „Nelze provozovat hospodu bez hospodského,
obchod bez obchodníka, sportovní klub bez sportovního
vedoucího. Obec ráda pomůže každému, kdo přijde
s veřejně prospěšným záměrem, ale vždy se v první
řadě musí najít někdo, kdo danou činnost personálně
zabezpečí."

A tomu se říká výzva!
-zk-

Málo nás! Málo nás! Přijďte lidi mezi nás... na veřejnou schůzi zastupitelstva.
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1. září jsme po prázdninovém pracovním shonu
nastoupili do zrekonstruované školky, v níž proběhla,
díky získané státní dotaci a za přispění obce,
revitalizace herny. Prosvětlení tmavé místnosti světlem
dovedeným světlovody z jižní strany střechy, tepelná
izolace podlahy, výmalba v pastelových tónech
a rozsáhlá, vlastními obrázky dětí inspirovaná, kresba
pokrývající jednu ze stěn, to vše se setkalo s radostnou
reakcí dětí a pochvalou dospělých. V září byla také
zahájena přeměna „parčíku" na dětské hřiště a zahradu
v přírodním stylu, kde by měla vzniknout přírodní
učebna, která u dětí podpoří tvořivost, kreativitu,
sociální chování, rozvine jejich zájem o přírodu, podnítí
jejich vztah k životnímu prostředí, bude rozvíjet
dětskou motoriku a bude pozitivně formovat jejich
osobnost. Jak se práce na zahradě blíží ke konci, děti se
nemohou dočkat jara, až si novou zahradu budou smět
„vyzkoušet".

V letošním školním roce navštěvuje školku 25 dětí,
z toho 10 nově příchozích. K adaptaci jim pomáhaly
aktivity v rámci témat „Na světě nejsem sám" a „Jsme
malí, ale šikovní", které dětem usnadnily poznávání
nových kamarádů a osvojení si základů soužití

v kolektivu (vedou je k vzájemnému respektu,
dodržování pravidel a toleranci).

Společně jsme zažili několik akcí. V září jsme si
vyjeli za kulturou do divadla Radost na představení
Pohádková píšťalka. V říjnu jsme se seznámili
s životem mravenců v ekologickém centru Jezírko
v Soběšicích. Proběhla 1. tvořivá dílnička, kde si děti
a rodiče vytvořili lucernu ze zavařovací sklenice.
Od září se jednou za 14 dní odpoledne scházíme
s předškoláky a jejich rodiči na edukativně-
stimulačních skupinách, které mají dětem pomoci
s přípravou na zápis a nástup do školy.

Nyní společně s veverkou Zrzečkou poznáváme
přírodu. Pozorujeme její barevné proměny, střídání
ročních období a hovoříme o činnostech, které s nimi
souvisí. Děti získávají konkrétní zkušenosti a poznatky
o přírodě, které vedou k porozumění zákonitostem
přírody a její ochraně. Uvědomují si, že i svým
jednáním mohou zlepšit život na Zemi.

Blíží se advent, mikulášská nadílka a Vánoce.
O tom, jak děti prožívaly období plné očekávání, zase
příště...

Alena Lupínková

Jsme volnočasový oddíl pro děti ve věku od 7 do 14 let. Jsme vedeni pod záštitou organizace A- TOM, nebo-li
Asociace turistických oddílů mládeže. Jako oddíl Mravenci působíme již déle než 10 let, pořádáme nejrůznější
volnočasové aktivity pro děti – víkendové pobyty v přírodě, jednodenní výlety, vícedenní výpravy do přírody v době
velikonočních, pololetních a podzimních prázdnin, které vrcholí tradičním 15denním stanovým táborem. Naše aktivity
jsou zaměřené zejména na turistiku, „přežití“ v přírodě i horolezectví. Náplň všech akcí je plně propracovaná týmem
školených a zkušených vedoucích. S dětmi si užíváme svět fantazie, soutěže, hry, ale i vzdělávací aktivity. Pokud Vás
naše pozvánka do Mravenčího světa zaujala, pošlete nám email na mravenci.atom@gmail.com a my Vás budeme
informovat o připravovaných akcích, případně poskytneme podrobnější informace.
Pojeďte s námi třeba hned na…

VÁNOCE U SIMPSONŮ
v Novém Městě na Moravě od 11. do 13. 12. 2015

„Bárte, sundej tu kočku z ventilátoru!“  „Maggie, kam jsi se schovala?“ „Homere, přestaň
ujídat dort, ještě není dopečený“   „Aaa, pálí se mi cukroví“  „Jedeš, kšá, Spasiteli, to není
tvůj dárek.“ Tak a nějak podobně asi vypadají přípravy na vánoční svátky v rodině
Simpsonových. Poprvé v dějinách však zve žlutá rodinka Simpsonových NEKRESLENÉ
kamarády do svého víkendového sídla na společnou oslavu Vánoc. Nejspíš nepůjde vše
podle plánu, Bárt ztropí nějakou tu lumpárnu a Homer jistě zapomněl koupit dárky, přesto
to bude báječný a veselý vánoční víkend se Simpsonovými.
Přihlašujte svá dítka do 3. prosince, a to na kontaktní údaje: Michaela Kubíčková,
email: mravenci.atom@gmail.com

Za všechny Mravence Mgr. Michaela Kubíčková (Vedoucí TOM Mravenci)

ZE ŽIVOTA OBCE

Mateřská škola přivítala děti v novém

Představujeme spolek TOM Mravenci
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Je to již rok, co se vám pravidelně dostává do rukou
Zpravodaj z Přibyslavic a Radoškova, a při této
příležitosti jsem byla požádána o pár vět. Nechci se
opakovat výčtem informací o tom, co se vybudovalo,
buduje, bude budovat nebo co se budovat nestihlo. Tyto
znáte z veřejných zasedání, případně z článků
pravidelně uveřejňovaných zde v tomto periodiku.
Raději se podělím o pocity, které mám při ohlédnutí
za uplynulým obdobím, z pohledu co mně osobně
funkce starostky dává a bere.

Dává mi každodenní setkávání s lidmi, které je
pro tuto funkci nezbytné. Velice si vážím, že jsem
mnohé z Vás mohla osobně poznat a že mnohé z vás
mohu považovat za své známé či dobré přátele, na které
se mohu spolehnout. Také díky tomu míváme zahradu
plnou dětí, což mám velice ráda. Toto soužití dělá
z mého obydlí domov pro mne a moji rodinu.

Důvěra a podpora, kterou mi často vyjadřujete, mi
dává energii pro řešení dalších našich společných
problémů. Je jen škoda, že některé, zejména
ty nejmalichernější problémy, vznikají zcela zbytečně,
jen z důvodu nevyjasněných mezilidských vztahů
a netolerance pár jednotlivců.

A co mi funkce starostky vzala? Vzala mi moji
práci. Moje mylná představa zvládnout „starostování“
při práci a dvou malých dětech vzala velice brzy za své.
Svého rozhodnutí ale nelituji, je to pro mne další
obrovská životní zkušenost a výzva.

Závěrem bych Vám ráda poděkovala za to, že mi
pomáháte naplňovat moji představu o domově – místě,
kde jsem opravdu ráda. Mým přáním je, abyste i Vy
o naší obci mohli říct, že je nejen Vaším bydlištěm, ale
i skutečným domovem.

Iva Hadašová, starostka obce Přibyslavice

V dnešní výpravě proti proudu času nahlédneme
na jeden neobvyklý a z našeho pohledu dojemný příběh
osiřelých dětí, který se odehrál v Přibyslavicích před
101 lety.

Hlavními hrdiny příběhu jsou čtyři nezletilí
sourozenci Svobodovi, toho času žijící ve vídeňském
sirotčinci. Jejich rodiče se před lety z Přibyslavic
odstěhovali za prací do Vídně, kde později bohužel
zemřeli. Děti neměly žádné příbuzné, a tak v březnu
1912 skončily v péči vídeňské „útulny". Protože
k trvalému pobytu byly stále hlášeny v Přibyslavicích,
musela sirotčinci za jeho péči platit naše obec.
Ze stejného důvodu také vídeňský magistrát opakovaně
vyzýval obec Přibyslavice, aby si děti ihned odvezla.
Přibyslavičtí zastupitelé ale o tyto děti, znamenající
pro obec finanční zátěž, příliš nestáli, a proto se proti
výzvě pokaždé odvolali.

Tak uběhly dva roky a až v roce 1914 na nařízení
c. k. okresního hejtmanství ve Velkém Meziříčí (kam
v té době Přibyslavice patřily) se obec konečně
„rozhoupala" a na mimořádném zasedání obecního
výboru ve složení Jan Oplatek, Jan Hotárek, Karel
Procházka, Jan Kožina, Anton Doležal a Anton Božek
konaném dne 5. 5. 1914 rozhodla o přijetí sourozenců
Svobodových do svazku obce. Zastupitelé se

jednomyslně usnesli, že „by obecní radní Jan Hotárek
pro tyto dítky do Vídně zajel a zjedná se mu
k opatrování dítek nějaká ženská a navrhuje se jako
výlohy s dopravou spojené 28k dráha, 10k ženské
na stravu a mzda, 15k mužskému na stravu a 6k
odměna mzda, 3k na poštovní lístky, 2k dětům
na stravu, celkem asi 64k." Hned za dva dny se
ale obecní výbor sešel znovu a vzhledem k napjatému
obecnímu rozpočtu tento finanční plán přehodnotil.
Do Vídně zajede jen Františka Smržová, která obdrží
„na dráhu pro ni 11k20, pro děti 8k40, na telegram 1k,
pro děti na stravu 3k, na tramvaj 1k, Smržce 12k strava
a odměna, celkem 36k60."

Bylo tedy rozhodnuto, a proto za pár dní doputovali
do rodné obce svých rodičů osmiletá Augustýna,
šestiletá Julie, čtyřletá Františka a teprve tříletý Josef.
Hned po příjezdu se je zastupitelé rozhodli umístit
do rodin pro dnešního člověka neobvyklým až
zarážejícím způsobem - vyhlášením veřejné dražby.
Obecním bubeníkem bylo vybubnováno „že se tyto
dítky pronajmou veřejnou dražbou a kdo by se chtěl
přihlásiti, by se dostavil dne 16. 5. 1914 o 2. hod.
odpol. do obecní kanceláře". Jak taková dražba v praxi
probíhala? Budoucí pěstouni nabídli obci určitou
peněžní částku, za kterou by byli ochotni se o dítě

HISTORICKÉ OKÉNKO

Dražba dítek

SLOVO STAROSTKY PŘIBYSLAVIC
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postarat. Zastupitelé pak z nabídek vybrali tu
nejvýhodnější (nejlevnější) a dítě následně do této
rodiny úředně přidělili. Peníze se rodině obvykle
vyplácely 1x měsíčně do 10 let věku dítěte. Byla to
věková hranice, jejímž překročením se dítě stávalo
pro rodinu přínosem v podobě levné pracovní síly.
Polní práce, péče o mladší sourozence, úklid i vaření...
Dnem čtrnáctých narozenin končila povinná školní
docházka a také zodpovědnost pěstounů za dítě. Dle
dobových zvyklostí i právních předpisů si čtrnáctileté
dítě už mohlo hledat obživu samo, např. ve službě,
najímáním na sezonní práce apod.

Dražba v obecní kanceláři proběhla podle plánu,
a tak se můžeme dočíst, že „Augustýnu Svobodovou si
bere Fr. Oplatek, rolník z č. 20 na celé zaopatření
a prohlašuje týž Fr. Oplatek, že zdarma si ji sobě
ponechá do 14 let. Julie Svobodová se pronajímá
Albíně Smržové (v tomto případě není z původního
textu jasná konkrétní peněžní částka) a Františka
a Josef Svobodovi se pronajímají Františku Hotárkovi,
zedníku, za měsíční plat na obě tyto dítky v obnosu 14k
do jich stáří 10 roků, po 10 roce do 14 roku bezplatně
si je ponechá a uvoluje se, ze tyto děti bude míti
v pořádku a čistotě a že si je sám šatiti bude." Dále
všichni pěstouni společně slíbili, že „budou tyto děti
míti v pořádku a čistotě a že s nimi řádně zacházeti
budou, do školy posílati a je vůbec jako své vlastní dítky
vychovávati v řádné občany k poslušnosti a bázni Boží
vésti a vychovávati tito se k tomu zavazují a slibují
obec. výboru, že tak učiní což stvrzují svými
vlastnoručními podpisy."

Tady mohl celý příběh šťastně skončit, ale nebylo
tomu tak. Bylo by naivní si myslet, že lidé si děti vzali
z ušlechtilých pohnutek. Jednalo se o chudé rodiny,
které velice potřebovali finanční příspěvek a jak lze
vyčíst z pozdějších zápisů, děti Svobodovy v nových
domovech neměly na růžích ustláno. Výjimkou by se

mohlo zdát osvojení nejstarší Augustýny rodinou
Oplatkovou, která se o děvče chtěla starat zdarma.
Augustýna ale nepobyla u Oplatků ani dva roky, už
v r. 1916 žila u Anežky Štefanové, která se o ni starala
za úplatu.

Pěstouni často a opakovaně žádali o zvýšení
příspěvku, někdy jim bylo vyhověno, jindy ne.
František Hotárek, který žil v obecním bytě na hasičce,
žádal o příspěvek na ošacení Josefa, přestože se
zavázal, že „šatiti" si bude děti sám. Jmenovaný také
žádal o podporu sirotčí fond ve Velké Bíteši. V tomto
případě se situace tak vyhrotila, že v r. 1917 muselo
dojít k odebrání malého Josefa z rodiny a jeho svěření
do péče radního Jana Hotárka, krejčího v Otmarově
č. 24. Příspěvek činil 20k měsíčně do Josefových 10 let
a 14k měsíčně od 10 do 14 let. Radní Jan Hotárek se
musel zavázat, že po vychození školy dá Josefa vyučit
nějakému řemeslu. K tomu ale nedošlo, protože
i přes poměrně velkorysou finanční podporu Josef
u Hotárků v Otmarově domov nenašel. Už v r. 1920 je
zpátky na hasičce u Fr. Hotárka, kde stále žila i jeho
sestra Františka. V r. 1922 dostal starosta Přibyslavic
od předsedy okresního výboru pro mládež nařízeno, aby
Františka byla s rodiny Hotárkovy odebrána a umístěna
jinam. O tehdy 12letou dívku projevili zájem hajný
Březina a obecní pokladník Karel Burian. Protože hajný
Březina se na jednání obecního výboru nedostavil, byla
většinou hlasů Františka přidělena Karlu Burianovi,
s podmínkou „kdyby hajný Březina chtěl si ji vzíti
za vlastní, že mu ji předá".

Jak se vyvíjely osudy sourozenců Svobodových
v dospělosti, nevíme. Můžeme jen doufat, že i přes
obtížný životní start si dokázali najít svoje místo
ve společenství našich předků a že jim snad pozdější
život sám vynahradil jejich neveselé dětství.

Lenka Rafaelová, lenka@rafael.cz

Sbor dobrovolných hasičů v Přibyslavicích bude v novém roce opět přijímat muže i ženy do
družstev měřících své dovednosti při soutěžích v hasičském zásahu. Zájemci nechť se dostaví do

sálu hasičské zbrojnice na výroční valnou hromadu sboru v sobotu 2. ledna v 17 hodin, kde budou
přihlášeni mezi přibyslavické dobrovolné hasiče.

Kontaktní osoba: Lubomír Kozel, Mistrovská 41.

NÁBOR DO SDH PŘIBYSLAVICE
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Staňte se na malou chvíli poutníky a připomeňte si
s námi zrození Ježíška uprostřed kouzelné

atmosféry vánočních svátků…
Přijďte 29. listopadu v 17.00 k Obecnímu úřadu

v Přibyslavicích a zažijte s námi jedinečné divadelní
ztvárnění živého betlému a rozsvěcení vánočního

stromku.
Srdečně Vás zve Chasa Přibyslavice.Ve spolupráci s

obcí Přibyslavice.

Chasa Přibyslavice, z. s. Vás srdečně zve na
Mikulášskou zábavu

v pátek 4. 12. 2015 na Salajce od 19.00
k tanci a poslechu bude hrát rocková skupina NONSTOP

vstupné 50 Kč, pro masky vstup zdarma.

Můžete se těšit na Luciferův ohnivý guláš a speciální ďábelské elixíry.
Současně proběhne soutěž o nejlepší pekelnou masku, která bude oceněna.

Přijďte „zapařit" po dlouhé době na akci na vyhlášené SALAJCE!!!
Těšíme se na Vás!!

SDH Přibyslavice zve všechny občany na již tradiční vánoční zabíjačku,
která se uskuteční ve dnech 19. - 20. prosince v prostorách hasičské
zbrojnice.

sobota 19. 12. od 15.00 - ochutnávka zabíjačkových výrobků na obecním sále
od 17.00 - posezení za doprovodu hudební skupiny NONSTOP

neděle 20. 12. v 8.30 - prodej zabíjačkových pochoutek

ZVEME VÁS

MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ ZABÍJAČKA
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Do konce roku 2015 mají držitelé
dočasných průkazů osoby se zdravotním
postižením (OZP) a průkazů mimořádných
výhod možnost, zajistit si výměnu za nový
průkaz OZP. V případě, že tak neučiní,
nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné
benefity a nároky, které jim z vlastnictví
průkazu vyplývají.

Nový průkaz OZP má podobu
plastové kartičky obdobně jako občanský
nebo řidičský průkaz.  Tento typ průkazu
je odolný proti poškození a chráněný
vůči jeho padělání. Nahrazuje všechny
dosavadní průkazy OZP. Všechny tyto
doklady jsou platné už jen do 31. 12.
2015. Úřad práce ČR (ÚP ČR) začal
vydávat nové průkazy OZP v dubnu
2015. Vzhledem k tomu, že výměna se
týká přibližně 300 tisíc klientů, je ještě
stále řada lidí, kteří se s žádostí o výměnu na ÚP ČR
dosud neobrátili. Chtěli bychom tímto apelovat
na klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli

a vyhnuli se tak zbytečnému čekání
ve frontách na konci roku.

Pro účely vydání nového průkazu OZP je
třeba doložit aktuální fotografii, která
odpovídá formátu podobizny určené
na občanský průkaz (rozměr 35 mm x 45mm).

Stejně jako při každých úředních
jednáních, musí držitel průkazu také
prokázat svou totožnost občanským
průkazem. Lidé, kterým ÚP ČR přiznal
průkaz OZP po 1. 1. 2014, nemusí
vyplňovat žádnou žádost. Stačí, aby pouze
doložili fotografii a podepsali příslušný
formulář, který dostanou na přepážkách
ÚP ČR. Držitelé průkazů mimořádných
výhod (kartonové průkazy, které vydávaly
obecní úřady do konce roku 2011)
a dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR
vydával podle legislativy účinné do 31.

12. 2013, musí před samotnou výměnou podat „Žádost
o přechod nároku na průkaz OZP“. Až poté jim může
ÚP ČR průkaz v nové podobě vydat.

Otvíráme novou rubriku!

V minulém čísle jsme otevřeli novou rubriku, v níž poskytujeme občanům prostor publikovat ve zpravodaji osobní
inzeráty typu NABÍZÍM/PRODÁM - HLEDÁM/KOUPÍM. Občané v ní mohou nejen nabízet a poptávat věci, které
již někdo nepotřebuje a druhému by se hodily, ale rubrika by se také mohla stát zprostředkovatelem služeb mezi
občany (např. při hlídání dětí a péči o nemocné a seniory, úklidu domácností, údržbě zahrady, doučování aj.) O
zveřejnění jednotlivých inzerátů bude rozhodovat redakce. Své inzeráty posílejte na emailovou adresu
zpravodajpr@seznam.cz .
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Autoři článků:, Iva Hadašová, Zuzana Kozlová, Alena Lupínková, Jana Pavlů, Lenka Rafaelová, Ivan Varmuža.
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