ZPRAVODAJ

z Přibyslavic a Radoškova
Milé čtenářky, milí čtenáři,
jak už je naším zvykem, přinášíme vám zpravodaj těsně
před začátkem adventu hlavně proto, abychom vás
mohli pozvat na zajímavé události, které jistě přispějí
k vaší radostné vánoční náladě. Adventní čas nastává
čtyři neděle před Štědrým dnem a letos ta první železná - připadá již na 27. listopad. V tento den se
v Přibyslavicích rozsvítí obecní vánoční strom a již
potřetí bude rozsvěcení doprovázet živý betlém
v provedení místní Chasy, tentokrát okořeněný
vystoupením chasičky. Pozor! Slavnost se uskuteční,
také poprvé, v prostorách tenisových kurtů! Reprízu si
po loňském úspěchu vysloužila také mikulášská zábava,
která alespoň na jediný večer v roce, a to 3. prosince,
připomene zašlou slávu přibyslavické Salajky. A hned
další pátek, 9. prosince, jsou zváni všichni senioři
na vánoční besídku dětí z naší mateřské školy. Vánoční
čas se už tradičně neobejde bez zabíjačky s posezením
pořádané hasiči 17. a 18. prosince.
Samozřejmě vám připomeneme také události, které
za většího či menšího zájmu přibyslavických občanů
proběhly během října a listopadu. Ping-pongové
Radoškování připomnělo mnohým Přibyslavičákům
sport, jemuž se v mládí věnovali a který lze stále
provozovat i v našich sokolovnách, a hrstka
návštěvníků prahnoucích po nejnovějších informacích
z astronomie si jistě přišla na své na přednášce u nás již
známého experta Dušena Majera. Pro ty, co
zaregistrovali pozvánky na zimní bazar, musím
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konstatovat,
že
akce
proběhla
v
duchu
předlistopadového stavu československých prodejen:
kupující by se našli, ale nebylo co prodávat. Věřím,
že si pouze musíme zvyknout na to, že se bazary
v Přibyslavicích pořádají, a pak si snad najdou své
příznivce. Proč nabízet nepotřebné věci neznámým
na internetu, když je můžeme nabídnout svým
spoluobčanům? Z prodejní akce se navíc může stát
příjemná obecní společenská událost.
Jak se dočtete hned na několika místech zpravodaje,
12. listopadu proběhla v sále hasičské zbrojnice
slavnost Vítání občánků. Slavnostní nálada byla
podpořena hudbou a roztomilým vystoupením dětí,
které recitovaly a hrály na flétnu. Rodiče i další
příbuzní se zapsali do Pamětní knihy a mohli se nechat
se svou ratolestí vyfotografovat. Nakonec převzali
z rukou paní starostky květinu a dárek. Počet dětí
narozených v uplynulých dvou letech by mnohé
překvapil a hojná účast širokého příbuzenstva vítaných
dokazuje oblibu tohoto symbolického aktu.
Dále vám v aktuálním čísle přinášíme zprávy o dění
v mateřské škole a dozvíte se také, jaká událost se
slavila v Barbarské osadě a jaké úspěchy i neúspěchy
zaznamenalo ve své letošní práci naše zastupitelstvo.
Přeji vám, abyste si užili předvánoční čas
bez shonu. Snad vám ho zpříjemní návštěva alespoň
některé ze společenských událostí naší obce.
Zuzana Kozlová, šéfredaktorka

Vysvětlení k minulému číslu: Oznámení posledního veřejného zasedání zastupitelstva proběhlo v souladu
s příslušným zákonem o povinnosti tak učinit (v dostatečném časovém předstihu a na vývěsce i webových stránkách
obce). Zpravodaj pouze upozornil na to (a pokud čtenář nabyl jiného dojmu, šlo o jeho osobní interpretaci), že obec
nevyužila všechny dostupné a běžně užívané prostředky k lepší informovanosti občanů, tj. emailovou zprávu,
informaci umístěnou na viditelném místě webových stránek a dřívější rozhlasové vyhlášení.

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELŮ
V uplynulém roce se podařilo úspěšně dokončit několik
aktivit, ze kterých, doufáme, mají radost nejen
zastupitelé, ale i občané obce. Také jsme se však museli
smířit s několika neúspěchy.
Neúspěšní jsme byli v případě žádosti o dotaci
na výstavbu sběrných míst tříděného odpadu a to díky

spornému stanovisku z Odboru životního prostředí
Jihomoravského kraje, který nepodporuje myšlenku mít
důstojné a lehce udržovatelné místo pro nádoby
s tříděným odpadem. Rovněž stav vozovek po výstavbě
kanalizace je neuspokojivý. Na zhotovitelskou firmu
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jsou podávány reklamace a závady jsou postupně
opravovány.
Nedaří se dokončit koncepci péče o nemovitosti
obce, což souvisí s několika otázkami a problémy: Jak
efektivně využít nemovitosti v majetku obce? Potřebuje
naše obec nové prostory například větší kulturní sál?
Pokud ano, jaký finanční obnos by měl být investován?
Tyto otázky bohužel není možné zodpovědět okamžitě.
Chybí dostatek pracovních sil a mnohdy není snadné
skloubit představy občanů s technicko-právními
možnostmi daných nemovitostí. Také informací
od občanů je poskrovnu, neboť účast na veřejných
jednáních zastupitelstva bývá poměrně nízká. Snad se
z toho dá usuzovat na to, že občané jsou spokojeni
s přísunem informací a nemají potřebu se přímo podílet
na chodu věcí veřejných.
V plném rozsahu byly dokončeny veškeré práce
(stavební i administrativní) související s výstavbou
splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV).
Kanalizace i ČOV jsou zkolaudovány a plně funkční.
V současné době obec připravuje podklady pro Státní
fond životního prostředí nutné pro závěrečné
vyhodnocení celé akce.
Byly opraveny interiéry obecního úřadu a přibyla
ředitelna pro mateřskou školu. V Radoškově proběhla
rekonstrukce místní dešťové kanalizace, která byla
realizována v mnohem větším rozsahu, než bylo
zpočátku plánováno. Podařilo se schválit konečnou
verzi plánu projektové situace pro výstavbu přechodu
pro chodce na silnici II/602 včetně výstavby chodníků,
nových čekáren a rekonstrukce vozovky.
Systematicky se daří narovnávat majetkoprávní
vztahy mezi občany a obcí. Byly vykoupeny pozemky
pod budovou ČOV a pozemky s ní sousedící. Obec
připravuje nové geometrické plány pro oddělení
pozemků, na kterých leží komunikace, na ulici U Hřiště

a na zbývající části ulice Mistrovská. Snahy
o narovnání majetkoprávních vztahů budou i nadále
pokračovat. Velice si ceníme vstřícnosti všech majitelů
pozemků, kteří vycházejí obci v těchto aktivitách vstříc.
Jsme si vědomi, že se jedná o proces zdlouhavý a pro
majitele pozemků finančně ne příliš výhodný.
V některých případech je dokonce nutné si připustit, že
šance na vzájemnou dohodu jsou malé. Důvodem je
často fakt, že se obec nemůže chovat stejně jako
soukromé osoby a vyplácet vysoké částky za pozemky,
které požadovanou hodnotu nemají.
Vzhledem k dotačnímu příslibu Ministerstva vnitra
a Jihomoravského kraje probíhá realizace nákupu
nového dopravního automobilu pro jednotku SDH
Přibyslavice. V současné době odborná firma provádí
technické úpravy vozu dle požadavků poskytovatele
dotace.
Obec v tomto roce finančně podpořila TJ Sokol
Přibyslavice při jeho žádosti o dotaci na vypracování
stavební dokumentace a částečnou opravu sokolovny
v Radoškově.
Zastupitelstvo bylo aktivní i po stránce legislativní.
Byla schválena Obecně závazná vyhláška obce
Přibyslavice č. 1/2016 o nočním klidu a regulaci
hlučných činností na území obce Přibyslavice
a pronájem sálu na hasičské zbrojnici je nově řízen
Smlouvou
o pronájmu
a pravidly
uvedenými
v Provozním řádu.
Významnou tradicí související s životem v obci,
kterou se po více než dvaceti letech podařilo obnovit, je
vítání občánků. To po dlouhé odmlce proběhlo
12. 11. 2016. Přivítáno bylo třináct dětí.
Za zastupitele Přibyslavic
Jana Pavlů

STALO SE...
STALO
SE...
Jak jsme letěli na kometu
Dne 3. listopadu v 18.30 se našlo několik odvážlivců
(několik v tomto případě je asi 10), kteří měli odvahu
zaletět se podívat na kometu Churyumov-Gerasimenko.
Neletěli přímo k ní, ale zašli si poslechnout poutavou
přednášku Dušana Majera o nedávno skončené úspěšné
misi Evropské vesmírné agentury ESA.
Přednáška byla doplněna spoustou podrobností
o výše zmíněné kometě, samozřejmě byla doprovázena
úchvatnými fotografiemi a animacemi, které se podařilo
během této mise získat.

Nikomu ani moc nevadilo, že několik hodin před
přednáškou se zjistilo, že je třeba opravit čerpadlo,
které je nezbytné pro vytápění v obecním sále. Takže
teplota v sále se přiblížila teplotě „na povrchu komety“,
jak jsme z prezentovaných údajů zjistili. Dušan Majer si
s sebou přivezl i jeden elektrický přímotop, takže
nakonec si posluchači mohli připadat jako na kometě,
která se přibližuje ke Slunci.
V závěrečné debatě, jak už je u pana Majera
zvykem, každý, kdo položil otázku, dostal malý
suvenýr – tentokrát nálepky s kosmonautickou
Strana 2

tématikou.Pevně věřím, že až příště Dušan Majer
přijede s dalším poutavým tématem, bude sál hasičky

alespoň dvakrát více obsazený (a tentokrát snad už
i vytápěný).
Za TJ Sokol Přibyslavice
Jiří Fryč

Podzimní Radoškování podruhé
Budete-li hledat ve slovníku pojem Radoškování,
výsledek bude nulový. Ovšem zadáte-li pojem
do googlu, naleznete jediný, avšak hrdý odkaz
na loňský podzimní zpravodaj, kdy se podzimní
Radoškování konalo poprvé. A protože se konalo
i letos, můžeme směle mluvit o akci tradiční. Nejenom
ve smyslu termínu či místa konání, ale také z pohledu
obsažených aktivit. Čemu se daří, to není radno měnit.
Entrée patřilo dětem a jejich různobarevným
drakům. Počasí tradičně této aktivitě nepřálo, proto se
z ní stal spíš dálkový běh, a to i pro rodiče. Sokolovna
se proměnila v malé herní centrum deskových
a stolních her. V centru dění byly oba stoly pingpongové, na nichž probíhal souběžně turnaj mužů, žen,
smíšených párů i dětí. Celkem se turnaje zúčastnila
třicítka hráčů od šesti let výše.

Po rozlosování skupin počalo střídání na obou
stolech a zápolení nabíralo na obrátkách. Solidní
občerstvení přispívalo k všeobecnému veselí, na baru se
střídali sokolíci tak, aby všichni mohli odehrát své
zápasy. Nejlepším hráčem se ukázal být Tomáš
Svoboda, který nepoznal porážky a suverénně ovládl
turnaj mužů. Finále mělo hořkou příchuť prohry pro
Vlastu Hotárka, třetím skončil Martin Kozel. Dámský
turnaj vyhrála Zuzka Kozlová a společně s Martinem
zvítězili i v turnaji smíšených páru. Vítězství i prohry
byly hrdě oslavovány u baru, všeobecné veselí skončilo
až s brzkými ranními hodinami. Děkujeme všem
účastníkům a těšíme se na další sportovně-společenské
akce.
Ivan Varmuža

SLOVO PANÍ STAROSTKY
Milí přátelé, vážení čtenáři!
V polovině listopadu se konala událost, která mě
donutila k zamyšlení a napsání těchto pár řádků.
Obnovili jsme slavnost Vítání občánků. Bylo přivítáno
celkem 13 dětí. Děkuji všem, kteří se na tomto dni
podíleli, od přípravy sálu po samotný akt.
Pro mě samotnou bylo toto slavnostní setkání velmi
dojemné. Zejména proto, že naše pozvání přijaly
všechny oslovené rodiny. Velice si toho vážím a těší
mě, že myšlenka obnovy této tradice byla se zájmem
přijata. Zároveň jsem velmi ráda, že se naše obec
rozrůstá nově narozenými dětmi. Utvrzuje mě to

v myšlence, že rodina je základ státu. Děti jsou naší
budoucností. Bez této budoucí naděje nemá smyslu
cokoli vytvářet a budovat. Celá tato událost včetně její
příjemné atmosféry mi dala novou sílu a inspiraci
pro moji další práci.
V nadcházejícím adventním čase nám proto všem
přeji, abychom se dokázali oprostit od všedního shonu
a starostí a snažili si užít tu samotnou podstatu Vánoc,
a tou jsou společné chvíle strávené s rodinou a svými
nejbližšími.
Iva Hadašová, starostka obce Přibyslavice
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ZE ŽIVOTA OBCE
Podzim ve školce
Podzim je ve školce o adaptaci nových dětí, vytvoření
vztahu mezi dětmi a učitelkami a přizpůsobení se
režimu ve školce. Tvoří se nový kolektiv, z něhož
na konci školního roku odešli budoucí školáci a v němž
si své místo hledají děti, které nastoupily. V tomto
školním roce přibyli v naší třídě 4 nově příchozí
a celkový počet se tak rozrostl na 26 dětí. Nové děti se
postupně zapojovaly do společných činností a aktivit.
Na
začátku
je
důležité
vytvořit
si
pravidla pro bezpečnost a celkovou pohodu.
Od měsíce října začaly probíhat skupinky
pro předškoláky. Jednou za 14 dní se setkáváme
v odpoledních hodinách s těmito dětmi a jejich rodiči.
Děti si hravou formou procvičí vše, co je potřeba
k úspěšnému startu v ZŠ. Rodiče zde přímo vidí svoje
dítě při práci.
Paní Jana Suchomelová opět připravila zajímavé
náměty pro podzimní dílnu. Tentokrát halloweenskou.
Děti s pomocí rodičů (někdy i rodiče s pomocí dětí)
vyráběli girlandu s dýněmi, duchy a netopýry.
Paní Jitka Jiříková dala podnět ostatním
maminkám a společně pro děti nachystaly zajímavou
halloweenskou vycházku do lesa. Ten den byla mlha
hustá tak, že by se dala krájet. Děti cestou potkaly různé
druhy přestrojených dýní, které měly pro děti vždy
nějaký zajímavý úkol: kluci a holky pomáhali malým
netopýrkům najít bludištěm cestu k mamince, kostlivci
přiřazovali jednotlivé kosti, prolézali strašidelným
tunelem, hledali zvířátka v obrysech a skládali puzzle.

Po téměř 3hodinovém putování byli v cíli za úspěšně
splněné úkoly odměněni pamětní medailí a teplým
dýňovým džusem, který přišel v sychravém dni vhod.
Do školky, kde na ně ještě čekal skromný balíček, si
odnášeli taky vlastnoručně domalovaného strašáka.
Tímto děkujeme Jitce Jiříkové, organizátorce akce,
a jejím pomocnicím Pavle Stráníkové, Veronice
Božkové, Zuzce Kozlové, Báře Moučkové, Lucce
Svítilové, Vlastě Rozčínské, Zuzce Hrbáčkové a Pavlu
Pospíšilovi. Děti i my jsme si to úžasně užily.
V polovině října jsme navštívili bítešskou
knihovnu, kde pro děti připravují různé výukové
programy. My jsme si vybraly „Neotesánek, aneb
o dobrém chování“. V dnešní době je dobré učit děti
základům slušného chování i umět vnímat děj pěkné
knihy.
Jen o dva dny později jsme se opět vydali na cestu.
Tentokrát do brněnského divadla Radost na představení
Když jde kůzle otevřít. Děti byly nastrojené a ta cesta
autobusem, už to je pro někoho zážitek. Při pohádce
jsme se pořádně zasmáli. A protože výlety do divadla
Radost jsou u dětí velmi oblíbené, jeho návštěvu jsme
si zopakovali předposlední listopadové pondělí.
Pobavilo nás představení Baba Jaga aneb Petruška
a Ivánek, vytvořené, jak je z názvu patrné, na motivy
ruských lidových pohádek.
Pan Babáček z chat pro děti opět přichystal
zajímavé dopoledne. Děti se dozvěděly, co dělají
včeličky v tomto období, vyprávěly své zážitky
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o včeličkách a vyrobily si vánoční překvapení.
Blíží se prosinec, měsíc tak výjimečný nejen
pro děti. Čeká nás toho spousta. Pátého prosince
dopoledne budeme vyčkávat Mikuláše a všichni děti
doufají, že ho doprovodí pouze andílci. Nebudeme
zapomínat ani na zvířátka. Budeme je pozorovat
na krmítku a chystáme vycházku do lesa ke krmelci,
kde budeme krmit zvěř za doprovodu paní Aleny
Moučkové.

Srdečně vás zveme na Vánoční posezení, které se
uskuteční 9. prosince v 16 hodin na Hasičce,
a prožijeme spolu přicházející vánoční atmosféru
a společně si zazpíváme koledy.
Děkujeme všem, kteří nám pomáhají a podporují
nás, přejeme vám pohodové prožití svátků vánočních
a hodně štěstí, zdraví v roce 2017.
Alena Lupínková

Oslava Samhainu na Barbarské osadě
„Samhain je den, kdy se prolnou světy. Je to čas, kdy
k nám mají duchové předků i lesa blízko a je snadné
s nimi hovořit a vzdát jim hold. Je to čas zavzpomínání
na naše blízké, kteří už tu s námi nejsou, ale zároveň
i příležitost nahlédnout do věcí budoucích či do svého
nitra. Zasedněme tedy společně k Velkému ohni
do lůna přírody a pohlédněme za závoj podzimních
mlh…”
Takhle zněl prolog k letošní oslavě pohanského
svátku jménem Samhain, který se slavívá přesně
na přelomu října a listopadu a je to tedy v podstatě
obdoba pozdějších křesťanských Dušiček. Slovo
Samhain pochází z keltského jazyka, ale vlastní verzi
tohoto svátku uctívali i Slované, Germáni, Galové
a vlastně skoro všechny předkřesťanské evropské
kmeny. Náplň těchto oslav se lišila podle místa
a kmene, každá společnost to brala dost individuálně,
ale spojitost mezi nimi existovala v tom, že zhruba
v tento čas se něco podobného všude konalo.
Na podzim vzplály vprostřed každého hradiště velké
vatry a lidé se shromáždili, aby obětinami nakrmili
duchy předků, lesa, domů, pobyli spolu a našli čas
k zamyšlení…
Dá se říci, že můžeme dnes mluvit o jakémsi
obecném „pohanství”, protože i přesto, že panteon bohů
se vždy v každé komunitě lišil, dají se najít společné
vztyčné body, jako například blízký vztah k přírodě a
živlům, úcta ke zvířatům a v neposlední řadě právě
cyklické vnímání času, které může být znázorněno
kruhem, jako třeba zde:

Tady krásně vidíme, jak naši předkové vnímali celý
rok - Samhain byl vnímán jako takový Silvestr, byl to
konec a začátek roku, proto zřejmě ta spojitost se smrtí
a duchy předků. Starý rok umírá a přichází nový…
Další významné pohanské svátky jsou Imbolc,
uctívání jara Beltine, oslava sklizně a léta Lugnasadh
(podle kelstkého boha Lugha) a končíme znovu
Samhainem.
Komunita na Osadě
se snaží žít podle
původních tradic, které
se v rámci možností
snaží
udržovat.
Víme, že
už
nevstoupíme do stejné
řeky jako staří Kelti či
Slované,
ale
je
pěkné alespoň na pár
dní v roce obřadně
vstoupit do spojení
s přírodou
a myšlenkami navštívit
naše blízké, kteří tu s námi již nejsou. A jak tedy
probíhala oslava u nás? Nejdříve jsme se nastrojili
do různých masek a kostýmů, aby si duchové z lesa
mysleli, že k nim patříme a neodnesli nás do zásvětí.
Poté Druid Doran sezval osazenstvo i předky k velkému
ohni, kde proběhl společný přípitek na Bohy a na duchy
zemřelých. No a na závěr jsme se pustili do velké
hostiny, kde každý něčím přispěl a veselili jsme se
až do rána. Chcete zažít taky jaké to je? Stavte se příští
rok za námi!
Mamut
Zdroje: www.konstelace.info, www.kelstkeprameny.cz,
vlastní znalosti a zkušenosti
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ZVEME VÁS...
KERAMICKÁ DÍLNA
Jste tvořiví?
Rádi byste si vyrobili drobné keramické předměty, které můžete (nejen) o Vánocích darovat
svým blízkým nebo si jimi vyzdobit dům?
JSTE VÍTÁNI!
Dílna je otevřena obvykle v pátek od 17 hodin.
Pro rezervaci místa a bližší informace pište na emailovou adresu: jitkased@seznam.cz

SOKOLOVNA V PŘIBYSLAVICÍCH OTEVÍRÁ DVEŘE VEŘEJNOSTI
Každý čtvrtek od 18 do 20:30 hodin bude sokolovna otevřena pro
sportovce a návštěvníky. Dítka můžete poslat i samotná, o dohled se
postarají sokolíci. Zatím je její vybavení skrovné, můžete však využít:
- Vyhřátý prostor pro sporty
- Ping-pongový stůl (vlastní pálky doporučené)
- Stolní hry
Budete-li si chtít zahrát ping-pong i v jiný den či čas, rádi Vám půjčíme klíče, budeme však
vybírat příspěvek na energie 100 Kč/hodinu (nehledě na počet hráčů), členové Sokola mají
vstup volný bez příspěvku.
Kontakt: 732 210 740

ŽIVÝ BETLÉM
Staňte se na malou chvíli poutníky a připomeňte si s námi zrození Ježíška uprostřed kouzelné atmosféry
vánočních svátků.…
Přijďte v neděli 27. listopadu v 17.00 na tenisové kurty v Přibyslavicích a zažijte s námi divadelní
ztvárnění živého Betléma a rozsvěcení vánočního stromku. Letos Vás svým vystoupením potěší také naše
malá chasička.
Srdečně Vás zve, Chasa Přibyslavice ve spolupráci s obcí Přibyslavice.
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Chasa Přibyslavice, z. s. Vás srdečně zve na

Mikulášskou zábavu
v sobotu 3. 12. 2016 na Salajce od 19.00
k tanci a poslechu bude hrát rocková skupina NONSTOP
vstupné 50 Kč, pro masky vstup zdarma
Současně proběhne soutěž o nejlepší pekelnou masku, která bude oceněna.
Přijďte „zapařit" a prožít další pekelnou jízdu na vyhlášené SALAJCE!!!
Těšíme se na Vás.
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Vánoční
domácí zabíjačka
17. a 18. prosince 2016
Vás zve na posezení s hudbou
a ochutnávku domácí zabíjačky.
17. 12. 2016 posezení v sále hasičské zbrojnice
od 15 hod.
Občerstvení:

pivo
svařák
káva
grog

Menu:

polévka
ovar
pečený vrabec
zapékané jitrnice a jelítka
guláš

Prodej produktů v neděli 18. 12. 2016 od 8.30 hod.
INZERCE
Koupím staré zápalkové nálepky. Kontakt na tel. č. 606 446 919.
TJ Sokol shání skelnou vatu, polystyrén či jiný materiál užívaný na zateplení domů pro zateplení stropu
sokolovny v Přibyslavicích. Využijeme jakýkoli starší materiál v použitelném stavu. I za nevelké množství
budeme vděčni. Kontakt: 602 386 905

Zpravodaj P+R, 6/2016, 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: Jiří Fryč, Iva Hadašová, Tomáš Konečný, Zuzana Kozlová, Alena
Lupínková, Jana Pavlů, Ivan Varmuža. Zpravodaj byl vytištěn na náklady obce.
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