ZPRAVODAJ
z Přibyslavic a Radoškova

Druhé vydání 4-5/2017
Vychází 1. dubna

Milé čtenářky, milí čtenáři,
jak lze na první potěžkání zjistit, nové číslo našeho
periodika nabylo na objemu. Zasloužila se o to
hlavně rubrika pozvánek na události, které netrpělivě
očekáváme jako na jaře první sněženky. S radostí vás
opět zveme na již pravidelnou akcí s ,,hojnou" účastí
Ukliďme Česko a pálení čarodějnic si po roce můžete
užít s SDH Přibyslavice, nebo s místním Sokolem
v Radoškově. Věřím, že hlavně děti si nenechají ujít
lampiónový průvod připomínající padlé partyzány
a dětem jsou určena také pravidelná odpolední
setkání se sportovní náplní. Výčet plánovaných akcí
doplní

kalendář oslav pohanských svátků v Barbarské osadě.
Články o činnosti přibyslavického zastupitelstva
vám přináší jejich pravidelní tvůrci – zastupitelé Jana
Pavlů a Ivan Varmuža, a věřím, že se stejně jako já
těšíte na historické okénko paní Lenky Rafaelové,
která se tentokrát věnuje lidové velikonoční tradici –
hrkání.
Snad vás obsah zpravodaje pobaví a stane se
zdrojem
užitečných
informací
o
životě
v Přibyslavicích.
Příjemné čtení a prosluněné jarní dny vám přeje
Zuzana Kozlová

ZPRÁVY Z PRACOVNÍCH JEDNÁNÍ ZASTUPITELŮ
Během poslední doby se zastupitelé obce zabývali
hned v několika případech problematikou související
s nemovitým majetkem obce.
Proběhla jednání se zástupci Benediktinského
opatství Rajhrad, která skončila významnou
podporou plánu obce vybudovat na ulici
Radoškovská chodník pro pěší. Benediktinské
opatství Rajhrad se rozhodlo obci darovat část
potřebného pozemku o výměře 186 m2. Pozemek se
nachází v sousedství bývalé myslivny a má stavební
charakter. Dar obec přijala a byla schválena darovací
smlouva. Tímto Benediktinskému opatství Rajhrad

jednání zastupitelstva schválen záměr obce
pronajmout dotčené nebytové prostory výše
zmíněnému zájemci. V současné době probíhá
příprava smlouvy o pronájmu, ve které budou
stanoveny konkrétní podmínky pronájmu. Provoz
sezónního občerstvení by tak měl být zachován stejně
jako přístupnost kurtu pro veřejnost a možnost
pořádání soukromých či veřejných akcí. Podmínky
jednorázového krátkodobého pronájmu a pravidla
provozu tenisového kurtu a víceúčelové obecní
budovy č. p. 148 upravuje nový Provozní řád
tenisového kurtu a víceúčelové obecní budovy č. p.

děkujeme za jeho vstřícný krok, který umožní
zvýšení bezpečnosti v obci. Nově probíhají jednání
zabývající se údržbou a budoucností budovy
myslivny a zbývající části zahrady.
Na přelomu února a března byl zveřejněn záměr
obce pronajmout na dobu určitou do 31. 10. 2018
nebytové prostory v budově č. p. 148, tj. v budově
sousedící s tenisovým kurtem. Na tuto výzvu
reagoval pouze jediný zájemce – pan Marcel
Dolníček. Dne 14. března 2017 byl na veřejném

148 Přibyslavice.
Obec se i nadále snaží o narovnání majetkových
vztahů se svými občany. Byl vypracován
geometrický plán, který na ulici U Hřiště odděluje
části pozemků, které zasahují do místní komunikace.
Po projednání s majiteli pozemků byla připravena
a následně zastupitelstvem schválena smlouva
na odkup dotčených částí pozemků do majetku obce.
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Jsou připravovány podklady pro zřízení věcných
břemen na soukromých pozemcích, na kterých je
umístěna nově zbudovaná splašková kanalizace.
Stále se hledá řešení problému s odpadními
vodami v Radoškově. Naše možnosti byly včetně
otázky dostupnosti dotací konzultovány s Odborem
životního prostředí – vodní stavby MěÚ Rosice
a s odborníky na problematiku odpadních vod.
Nacházíme se ve složité situaci, kdy nám současná
legislativa neumožňuje výstavbu domovních čističek
s vypouštěním přečištěných vod do dešťové
kanalizace či jejich vsakování na pozemku, neboť
i po přečištění se stále jedná o vody odpadní.
Z dlouhodobého hlediska by řešením mohlo být
zbudování
oddělené
splaškové
kanalizace
a centralizované ČOV. Momentálně se však jako
jediné přípustné řešení jeví provoz nepropustných
jímek spojený s jejich pravidelným vyvážením.
Tímto tématem se budeme i nadále zabývat.
Rovněž proběhla jednání s Jihomoravským
krajem ohledně oprav vozovky do Radoškova. Bylo
nám sděleno, že nejprve musí proběhnout opravy
vozovek vyššího řádu, tj. především silnice II/602
a následně silnice III/3798.
Byla schválena nová obecně závazná vyhláška
č. 1/2017 o nočním klidu a regulaci hlučných
činností na území obce Přibyslavice. Jedinou změnou

oproti vyhlášce z roku 2016 je zkrácení nočního
klidu na dobu od 03:00 do 06:00 hodin ve dnech, kdy
se konají veřejné akce:
- 30. dubna – tradiční oslavy pálení čarodějnic,
- 2. června – taneční zábava Letní noc SDH
Přibyslavice,
- 23.–24. června – Tradiční přibyslavická pouť,
- 1. července – oslavy 120. výročí založení SDH
Přibyslavice,
- 7. července – taneční zábava – soft-tenisový
turnaj a
- 12. srpna – taneční zábava TJ Sokol
Přibyslavice.
Mimo tyto dny a 31. prosince je dobou nočního
klidu doba od 22:00 do 6:00. V této době je každý
povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.
Obci Přibyslavice se nepřihlásil žádný zájemce
o místo technického pracovníka. Údržba a provoz
obce budou obdobně jako v minulých letech
zajišťovány
mimo
jiné
také
brigádnicky
či dodavatelsky.
Svoz biopopelnic v Přibyslavicích a Radoškově
bude zahájen od úterý 4. dubna 2017, ve Spáleném
Mlýně od pondělí 3. dubna 2017.
Za zastupitele Přibyslavic
Jana Pavlů

STALO SE...
Masopust
V sobotu 25. února se v Přibyslavicích a Radoškově
konal masopustní průvod masek. Průvod byl pořádán
Chasou, ale byly vítány i ostatní masky. Po celý den
bylo vydařené slunečné počasí. Díky tomu šneci
vylezli ven, aby ohřáli nejen sebe, ale i své ulity na
sluníčku. Během toho náš tým lovců duchů
zneškodňoval zákeřně ukrytá strašidla, za které pak
dostali dobrou odměnu. Tanky ničily místní spravenou
komunikaci a Sherlock naháněl krásné vězeňkyně.
V odpoledních hodinách část průvodu zamířila právě

již do zmiňovaného Radoškova. Po návratu se masky
přesunuly na Salajku, kde probíhala masopustní
zábava a kam také zavítaly masky i ze sousední
vesnice Křoví. K tanci a poslechu hrála skupina
Nonstop. I tento rok byla vyhlášena soutěž o tu
nejlepší masopustní masku, kterou vyhrál rodák
ze Křoví, který šel za sochu. Neváhejte a promyslete si
nápad na maškarní masku a příští rok se potkáme
v maškarním průvodu
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Michal Božek

V záři jarního rozpuku
Ve večerních hodinách dne 14. března vystřídala
dětské tanečky na sále hasičské zbrojnice akce o něco
méně pohybově výrazná, více však aktivující šedou
kůru mozkovou, a to jednání místního zastupitelstva.
Dlouhodobě je nastaven model jednání jedenkráte
za tři měsíce, což je i minimální zákonnou povinností.
Pokud by se zastupitelstvo nesešlo do tří měsíců
od posledního jednání, dle zákona mohou do procesu
vstoupit nadřazené státní orgány.
Zastupitelé se sešli v počtu pěti přítomných a dvou
„řádně“ nepřítomných – omluvených. Tradičně jsou
účastníci rozehříváni paragrafy a přesuny částek mezi
nimi. Pokud někdo stíhá sčítat a odečítat v reálném
čase čísla jmenovaná, zjistí, že výsledkem je často
černá nula, což nikoho neurazí ani nevzruší. Děkovat
můžeme zodpovědnému přístupu zaměstnanců úřadu
za absolutní znalost účetního prostředí, kterou
dokládají bezvadné audity za mnoho let zpátky.
Účetní uzávěrka mateřské školy skončila
v minulém roce ziskem, dokladujeme tedy, že školka
v tomto směru pracuje také zodpovědně a úspěšně.
Dále byla schválena různá věcná břemena, byly
uděleny výjimky z nočního klidu a byl schválen odkup
pozemků pod místními komunikacemi. Kdo by taky
chtěl vlastnit asfaltku v zuboženém stavu, 20 Kč
za metr se jeví jako výkupní cena velmi příznivá.
V tomto ohledu vstřícné gesto darování pozemku
o výměře 186 m2 obci pro výstavbu chodníku

od rajhradského opatství září jak duha nad sychravým
příchodem jara. Další jednání probíhají ohledně
naložení s celým pozemkem u obecního úřadu, který
by mohl ve formě pronájmu sloužit jako veřejný park.
A to v obci, kde stavebních pozemků je jako šafránu.
Prachem zaváté se zdají doby, kdy církev spíše
získávala díky odpustkům nemajetných. A proto nelze
než s pokorou poděkovat.
Diskuse počala dotazem na možnost zbudování
soukromých čističek pro domy radoškovské. Voda
z takového zařízení je však stále považována
za odpadní, a nelze ji, alespoň oficiálně, jen tak
zbůhdarma směřovat do dešťovky nebo na vlastní
pozemek. A tak stále máme a budeme mít přepady,
které, sic neoficiálně, ale dalece škodlivěji zasahují
do prostředí vodních toků v kraji. Mimochodem autor
článku byl přítomen prohlídce prodávané nemovitosti
v nejmenované obci blízko řeky Oslavy, kdy makléřka
podala zcela spokojeně informaci o poněkud
„ztrátovém“ septiku, který nebylo možné na pozemku
ani nalézt. Nu, jiná ves, stejný pes.
Úsměv ve tváři přítomných vyvolal návrh,
že na úklidu štěrku z komunikací by se mohli podílet
všichni občané formou brigády. Asi by to bylo fajn.
A tak pokud by tato akce náhodou neproběhla, zkuste
štěstí na sokolíky pořádané akci „Uklidme Česko“,
jistě se najde nějaký ten nehezký odpadek, který by
raději byl zpopelnicován.
-iv-

ZE ŽIVOTA OBCE
Přexit
Po loňském rozhodnutí obyvatel Velké Británie
o takzvaném Brexitu (vystoupení Spojeného království
z Evropské unie), podobných úvahách v Řecku, kde se
v této souvislosti používá termín ‚Grexit‘ a velkých
úspěších francouzské prezidentské kandidátky Marine
Le Pen, která bývá označována jako ‚Madamme
Frexit‘, se i v Přibyslavicích začaly objevovat podobné
snahy. A sice o vystoupení samotných Přibyslavic

z EU. Mezi novináři a odbornou veřejností se pro tuto
snahu vžil název ‚Přexit‘.
Naše současná situace je ovšem bližší Řecku
než Británii, neboť zatím nebylo rozhodnuto
ani o samotném referendu. Situace je o to složitější,
že ani většina dotázaných odborníků se nemůže
shodnout na tom, zda vystoupit či zůstat.
V souvislosti s touto problematikou už byly
oznámeny termíny masových demonstrací zastánců jak
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odchodu, tak setrvání v EU. Že se tyto dva tábory
v názorech diametrálně rozcházejí asi nikoho
nepřekvapí, mnohé by už ale mohlo zaskočit,
že ani v táboře zastánců odchodu nepanuje názorová
jednota. Tento tábor je rozdělen hned na několik
frakcí, které, jak už se jeví nyní, budou v mnoha
otázkách nacházet společnou řeč jen stěží.
Zastánci umírněnější formy odchodu by chtěli
nejprve kopírovat britský model, případně se později
přiklonit k neutralismu po vzoru Švýcarska. Jiní jsou
pro jasnější pro-východní směřování. Zde se názory
ještě dále štěpí, konkrétně v míře spolupráce s Ruskem
a Čínou. Zatímco jedni by chtěli pouze prohloubit
vzájemné obchodní vztahy, jiní i zvýšit podíl čínských
a ruských investic v Přibyslavicích, tak ti
nejradikálnější požadují přímo připojení Přibyslavic,
včetně exkláv Radoškov a Spálený Mlýn, k Ruské
federaci. Jisté náznaky těchto tendencí jsme mohli
spatřovat ve volebních výsledcích východně
orientovaných stran. Čínské investice mohou však
do značné míry zviditelnit obec navenek, například
založením místního fotbalového klubu a nákupem
kvalitních hráčů pod značkou rudé hvězdy.

Tady ovšem může celý plán legislativně narazit.
Nehledě na názory obyvatel na připojení k Rusku,
nemají ani zastánci britského modelu zdaleka jasnou
pozici. V případě Radoškova, který by se chtěl i nadále
rozvíjet za pomoci evropských dotací a také zůstat
na společném pracovním trhu, se rýsuje jedna
možnost. Je jí, podobně jako ve Skotsku, návrh
referenda o odtržení od Přibyslavic. Politická
reprezentace Radoškova si od toho slibuje zachování
jak své pozice v EU, tak i zachování pracovních míst
a stejných práv pro své občany jako doposud. Zástupci
exklávy Spálený Mlýn se zatím k celé věci nevyjádřili,
možná také proto, že ani od spojení s „východem“
neočekávají výraznější zájem o jejich pozice.
Ať už si o takzvaném Přexitu a dění kolem něj
myslíte cokoli, jisti si můžeme být pouze tím, že si
v dnešní době nemůžeme být ničím jistí. Před rokem
také většina renomovaných odborníků soudila,
že k Brexitu nedojde a že v amerických prezidentských
volbách nebude zvolen Donald J. Trump. Závěrem
článku už zbývá pouze dodat, abyste přihlédli k datu
prvního dubna.
---

Pozvánka na letošní akce na Barbarské osadě
V jednom z minulých článků jsem psal o pohanském
kole roku a základních pohanských svátcích.
Ve spolupráci s druidem Doranem se kolektiv osady
rozhodl letos přímo na místě oslavit všechny a to
i v souladu s lunárním cyklem, proto tedy jsou některá
data trochu jinak, než se běžně
u nás stává (neb naši předkové se
neřídili víkendy a pracovními
dny). My jsme se snažili termín co
nejvíc přiblížit vhodné fázi měsíce
pro daný svátek, ovšem víkendy
jsme i my kvůli většině osazenstva
zachovali. Zde je tedy seznam
oněch svátků, jejich přibližný
popis a datum hlavní oslavy. Vše
se však může ještě malinko
pozměnit, tak se kdyžtak podívejte
před tím, než vyrazíte, na stránky

Barbarské osady nebo na její facebook profil,
kde budou vždy uveřejněny potřebné informace.
Kdo čtete tyto řádky, jste tedy srdečně zváni
a budeme rádi, když se k nám stavíte třeba alespoň
podívat! Oslava bude probíhat vždy tradičně u velkého
ohně, kde proběhne menší povídání
spojené se symbolickým rituálem
vázaným k danému svátku a posléze
proběhne společná hostina.
Další akce se budou v průběhu
roku doplňovat.
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Beltain (6. 5.)
Oslavuje příchod jara, tepla a zrození
a lidé se připravují na to, že budou
po zimě zase hospodařit na poli.
Tento svátek je slavený na počest
keltského boha Belena a také
na oslavu ohně a léčivých vod.

Litha- letní slunovrat (24. 6.)
V tento den lidé oslavovali slunce, které je na vrcholu
své síly. Pohané se na slavnost připravovali očistnými
koupelemi v řekách a potocích. Po řekách se pouštěli
také lodičky a malé vory se zapálenou svící, očišťovali
se nejen lidé ,ale také sám posvátný oheň.
Lughnasad (12. 8.)
Srpen,který dnes chápeme jako letní měsíc, vnímali
naši předkové odpradávna jako začátek podzimu.
Svědčí o tom např. lidová pranostika: Svatý Vavřinec,
první podzimec (sv. Vavřinec – 10. srpen).
Lughnasadh ,který oslavujeme 1. srpna, otevírá podle
staré tradice podzimní období – čas sklizně.

Samhain (18. 11.)
Podle keltské tradice nastoluje o Samhainu svoji vládu
bohyně zimy a smrti Cailleach (mezi Slovany známá
jako Morana). Cailleach udeří svým kladivem do země
a ta zmrzne na kámen až do příchodu období Imbolk.
Yule – zimní slunovrat (21. 12.)
A nesmíme ještě zapomenout na již skoro tradiční
Barbarfest, který se letos uskuteční 1.–3. 9. Mezi již
potvrzené kapely patří opět Totální nasazení,
Znouzectnost, Záviš a samozřejmě Barbar Punk!
To by bylo zatím z akcí tedy vše, za Osadu vám všem
přeji krásné a bezstarostné jaro!

Mabon- podzimní rovnodennost (23. 9.)
Posledním svátkem, který uzavírá kruh roku, je
podzimní rovnodennost. Přichází v čase zralého
podzimu a odpovídá našim dožínkám. Je to radostná
oslava úrody a všech darů země. To, co bylo zaseto, je
sklizeno, nyní nastává čas odpočinku.

Mamut
http://barbarska-osada.blog.cz
https://www.facebook.com/barbarskaosada/

Portál Rosicko.cz už 16 let informuje o aktuálním dění v regionu
Hledáte práci v místě vašeho bydliště? Chcete si
přečíst aktuální zprávy anebo naplánovat akci
na víkend? Na webovém portálu www.rosicko.cz
najdete vše, co o dění v regionu chcete
vědět.
Portál Rosicko.cz je v provozu už
16. rok. V roce 2001 jej v Zastávce
založili
studenti
pod
názvem
E-METRO.cz a postupně se z něj stal
největší informační web v regionu.
Rosicko.cz denně přináší informace
o všem, co se v regionu děje. Portál
není zaměřený na specifické téma, a proto si na něm
každý najde něco zajímavého.
Největší sekcí portálu jsou denně aktualizované
nabídky zaměstnání a brigád na Rosicku. Firmy
a personální agentury zde zadávají volné pracovní

nabídky. Nejnovější nabídku míst ve vašem okolí
najdete na www.rosicko.cz/prace/.
Pořádáte kulturní akci? Využijte směle kalendáře
regionálních akcí. Pozvánku můžete
publikovat v přehledném seznamu
událostí z celého regionu na
adrese
www.rosicko.cz/kalendar-akci/.
Nejzajímavější a nejčtenější akce se
automaticky zveřejní na regionální
facebookové stránce, kde ji uvidí stovky
fanoušků.
Portál Rosicko.cz podporuje regionální
dění a spolupracuje s řadou institucí v regionu, např.
Kulturním informačním centrem Rosice a Domem dětí
a mládeže Zastávka. Píšeme o Rosicku pro Rosicko.
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HISTORICKÉ OKÉNKO
Hrkání
Právě začíná měsíc duben, který nám přináší milé jarní
na vydávání lomozu. Největším z nástrojů byl trakař.
svátky – Velikonoce. Tyto svátky máme všichni rádi,
Tvořila ho otáčející se dřevěná ozubená kolečka
ať už je vnímáme jakkoliv. Někomu udělá radost
s přiléhajícími dřevěnými lištami, které za jízdy
pracovní volno, které může věnovat zahrádce nebo
vydávaly rachot. Podobný systém výroby zvuku měla
výletu, věřícího potěší návštěva bohoslužby, děti
basa. Ta se nosila pod paží a kolečka se místo jízdou
(i jejich otcové) si užívají pomlázku.
otáčela ručně kličkou. Nejpočetnějšími nástroji byly
Tradičně bývají Velikonoce vnímány jako
jednodušší klapačky a žabky. Chlapců se scházelo
křesťanské svátky, jejich původ je ale mnohem starší.
opravdu hodně, většinou kolem padesáti. Účastnili se
Jedná se o starozákonní židovské svátky Veliké
i předškoláci, často doprovázeni staršími sestrami, které
noci hebrejsky zvané Pesach. Velikou nocí je myšlena
na ně dohlížely a případně je i přenášely přes
noc, kdy vyvedl Mojžíš izraelský lid z 400 let trvajícího
rozvodněný potok. Po modlitbě vedoucí seřadili hrkáče
egyptského otroctví do země zaslíbené. Od té doby
do průvodu a mohlo se vyrazit. V čele jeli trakaře,
až dosud si Židé tuto pro ně významnou událost
za nimi chlapci s basami, následovali klapačky
připomínají. Ježíš jako pravověrný Žid slavil Pesach
a na konci nejmladší se žabkami. První zastavení
také a právě během dnů oslav došlo k jeho zatčení,
bývalo na dvorku myslivny (dnes sbor u autobusové
ukřižování a následnému vzkříšení. Na jeho počest
zastávky), kde hrkání vystřídal zpěv: ,,My poledne
dodnes křesťané slaví svoje Velikonoce.
zvoníme (později nahrazeno hrkáme), tím památku
K Velikonocům se váže mnoho lidových zvyků,
činíme, že Kristus Pán za nás umřel a pro nás na kříži
ať už židovského, křesťanského nebo pohanského
trpěl..." Píseň pokračovala ještě dvěma slokami
původu. Jejich připomínání by bylo nošením dříví
a po jejím dozpívaní se průvod vydal na dlouhou cestu
do lesa, protože je všichni známe. Dnes se zaměříme
vesnicí. Podle pamětníků prý vydával pekelný rachot,
na starý, méně známý zvyk - hrkání.
při němž zběsile prchali psi, kočky i drůbež všeho
V Přibyslavicích se hrkalo od nepaměti. Tato
druhu. Zastavení se zpěvem se konalo před každým
tradice vznikla z katolické pověsti, podle níž na Zelený
domem, ať už jeho obyvatelé ven vyšli či nevyšli.
čtvrtek zvony odletěly do Říma, a proto jejich funkci
Průvod se zastavil až na konci vesnice v lese, kde
musel dočasně nahradit lomoz hrkaček. Hrkání bylo
vedoucí zkontrolovali účast a poté se všichni s hrkáním
vždy záležitostí pouze chlapců. Ti ho považovali
vydali druhou cestou nazpět. Část průvodu prošla
za svoji čestnou povinnost. Hrkalo se na Zelený čtvrtek
i klenutou chodbou hospody, kde se rámus pěkně
v poledne a večer, na Velký pátek ráno, v poledne,
zesiloval. Cesta končila opět u kapličky. Vše se
ve tři hodiny odpoledne a večer. Na Bílou sobotu už jen
opakovali při každém dalším hrkání.
ráno. Protože až do konce 1. světové války měla
Jiné to bylo až při posledním hrkání v sobotu ráno.
katolická církev silný vliv na školství, organizoval
Tehdy měli být hrkači za svou námahu odměněni.
v minulosti hrkání v Přibyslavicích místní řídící učitel
Někteří se tak těšili, že postávali na místě srazu
Jan Vetiška. Nejprve vybral mezi nejstaršími školáky
u kapličky už ve čtyři hodiny ráno. Před hrkáním
čtyři vedoucí, kteří měli za úkol sepsat seznamy hrkáčů,
vedoucí rozdělili chlapce do skupin a každá skupina
zaznamenávat jejich účast a celkově dohlížet na hladký
dostala přidělenou část domů. U těch vždy zahrkali
průběh celé akce. Zajímavostí je, že otmarovští chlapci
a zazpívali: ,,Po vajíčkách chodíme o ty my vás
tvořili oddělenou skupinu. Hrkání ve své místní části si
prosíme, taky jsme vám hrkali, taky jsme vám zpívali..."
zajišťovali sami. Toto rozdělení pocházelo z dob, kdy
v pozdějších dobách první verš upravili: ,,Po vajíčkách
Otmarov byl samostatnou osadou.
chodíme o peníze prosíme." Nápěv opakovali tak
Přibyslavští hrkáči se scházeli na Zelený čtvrtek
dlouho, dokud z domu někdo nevyšel a neobdaroval je
v 11. hod. u kapličky vybaveni různými nástroji
vajíčky nebo penězi. Po obchůzce celé vesnice se
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všichni sešli u domu některého vedoucího. Odevzdali
mu vykoledovaná vajíčka i peníze a následovalo
přerozdělování. Přihlíželo se při něm k účasti
a k použitým nástrojům. Vedoucí měli vždy odměnu
vyšší, nejmenší hrkáči odcházeli většinou s prázdnou.
Aby neplakali, podstrkovali někdy jejich sestry
vedoucím drobné peněžní obnosy nebo vajíčka určené
pro své malé bratry. Docházelo i k nepěkným činům,
kdy si někteří chlapci schovávali peníze do bot
a vajíčka mezi tyčky v plotech. Pro některé chudé děti
bylo totiž i obyčejné vajíčko vítaným příspěvkem
ke stravování.

Po druhé světové válce začalo hrkání postupně
upadat. Došlo sice ke sloučení otmarovských
a přibyslavických hrkačů, žádný výsledek to
ale nepřineslo. Na Zelený čtvrtek v r. 1986 pod
vedením osmiletého Pavla Štočka hrkalo pět malých
chlapců. Používali tři klapačky a dvě žabky. Do soboty
vydrželi hrkat jen dva z nich.
Přesto hrkání naštěstí nevymizelo zcela, a proto
poslední roky můžeme o Velikonocích vychutnávat
zvuky hrkaček i my.
Milí čtenáři, mějte pěkné velikonoční svátky 2017!
Lenka Rafaelová, lenkaraf@gmail.com

ZVEME VÁS...
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PŘIPRAVUJE SE:
3. června - FOTBALOVÝ ZÁPAS SVOBODNÍ vs. ŽENATÍ - začátek v 17 hodin na bývalém fotbalovém hřišti. Občerstvení
pro hráče i diváky bude zajištěno. Zájemci z řád hráčů nechť se hlásí kapitánům týmů: Ivan Varmuža a Martin
Kozel
- POHÁDKOVÝ LES pro děti – od 14 hodin
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30. dubna
zve SDH Přibyslavice na „pálení čarodějnic"
na fotbalovém hřišti.
Občerstvení zajištěno.

Milé děti, vážení rodiče,
Chasa Přibyslavice, z.s. společně s obcí Přibyslavice a se Sborem dobrovolných hasičů Vás
srdečně zve na

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
v neděli 7. 5. 2017
sraz v 19:00 před budovou OÚ
Zakončení proběhne při posezení a opékání špekáčků na tenisovém kurtu v Přibyslavicích.

SDH Přibyslavice pořádá
v pátek 2. 6. 2017 zábavu ,,LETNÍ NOC"
na tenisových kurtech za doprovodu
hudební skupinou

Proměny.
Zpravodaj P+R, 2/2017, Email redakce: zpravodajpr@seznam.cz, Elektronická podoba zpravodaje na stránkách:
www.pribyslavice.net, Šéfredaktorka: Zuzana Kozlová, Zástupce šéfredaktorky: Ivan Varmuža, Grafické zpracování: Jiří Fryč,
Autoři článků: Michal Božek, Martin Kavlík, Tomáš Konečný, Zuzana Kozlová, Jana Pavlů, Lenka Rafaelová, Ivan Varmuža.
Zpravodaj byl vytištěn na náklady obce.
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