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Milé čtenářky, milí čtenáři,  
 
předposlední zpravodajské číslo tohoto roku vychází 
v době, kdy se alespoň někteří z nás pomalu 
srovnávají s režimem nového školního roku. 
Z prázdnin zbyla už jen vzpomínka, děti začaly 
(některé poprvé) chodit do školy a do školky, mládež 
možná vyrazila za studiem do velkoměsta, dospělí 
třeba plánují více sportovat nebo se začlenit 
do veřejného (a snad i obecně prospěšného) života.  

Podzimní státní svátky nabízejí příležitost 
k výletům do podzimní krajiny, k setkávání se 
s rodinou i přáteli a k připomenutí historických 
událostí, které více či méně ovlivnily podobu našeho 
života. 28. září jsme si mohli připomenout smrt 
sv. Václava, knížete a patrona českého státu, který 
měl být tohoto dne r. 935 usmrcen rukou svého bratra 
Boleslava a jeho družiny ve Staré Boleslavi. 
Historikové zdůrazňují, že o životě a smrti Václava 
se dozvídáme hlavně z legend, jejichž výpovědní 
hodnota je podobná, jako kdybychom zásluhy 
politika hodnotili na základě placeného článku 
v rámci předvolební kampaně. Nicméně je to 
sv. Václav a jeho družina blanických rytířů, v jejichž 
pomoc Češi vždy doufali. Proto asi vznikla česká 
tradice nebrat události do vlastních rukou... Je přece 
jednodušší čekat na záchranu shůry! To další svátek, 
který připadá na 28. října, se týká novodobější 

historie a zásluhy na něm nelze T. G. Masarykovi 
upřít. Vznik samostatného Československa v roce 
1918 byl umožněn právě několikaletou aktivitou 
Masaryka v mezinárodní politice. I proto můžeme 
slyšet hlasy, že právě první prezident ČSR, od jehož 
smrti uplynulo v září 80 let, by se měl stát 
novodobým symbolem českého národa. 

Naši budoucnost však neurčují pouze události 
minulé, ale směřujeme k ní vlastní každodenní 
(ne)činností. To nejmenší, co můžeme pro ovlivnění 
budoucnosti naší země udělat, je jít 20. nebo 21. října 
k volbám. Nedejme se ovlivnit hezky znějícími 
nabídkami rychlých řešení populistů a uvažujme 
o tom, v jakém státě chceme žít. Snad vás 
k rozhodnutí jít volit přiměje komentář Ivana 
Varmuži. 

A protože budoucnost žije v naších dětech, 
v Přibyslavicích se pro ně od října znovu otevírají 
dva kroužky: všeobecně sportovní pod záštitou 
Sokola a taneční chasička v novém uspořádání. 
Dětem i dospělým je navíc určena pozvánka 
na tradiční podzimní Radoškování a ti, co se zajímají 
o vesmírnou problematiku, ať nezmeškají návštěvu 
Dušana Majera, známého už i v Přibyslavicích. 

A co se ještě děje v naší malé obci? Čtěte dál... 
 
Příjemné čtení vám přeje 

Zuzana Kozlová 
 
 
 
 
 

Během podzimu očekáváme vydání stavebního 
povolení k plánované revitalizaci obecního rybníka, 
která si klade za cíl vytvořit důstojné centrum naší 
obce. Projekt zahrnuje odbahnění rybníka, zpevnění 
jeho hráze, úpravu a opevnění návodního líce, opravu 
výpusti, přeložení přední části odtokového potrubí 
vedlejšího přepadu a vytvoření litorální zóny (pásma 
mělké vody s rostlinami vhodnými pro její čištění). 
Jako možný termín zahájení prací je zvažována 
letošní zima a jaro příštího roku. Současně probíhají 
jednání ohledně možnosti získání dotace 

na uvedenou akci. Případné financování v rámci 
dotace by však s největší pravděpodobností počátek 
prací oddálilo. 

K významnému posunu došlo v záměru 
vybudovat v obci chodníky a bezpečný přechod pro 
chodce na hlavní silnici. Projekt byl doplněn 
o rekonstrukci veřejného osvětlení v horní části ulic 
Sokolská a Dlouhá, a to po spojovací uličku u bývalé 
kovárny (č.p. 32). V současné době je na stavebním 
úřadě v Rosicích podána žádost o vydání územního 
rozhodnutí. Po jejím schválení bude následovat 
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žádost o stavební povolení. Zároveň bude 
v dotčeném území provedena společností E.on 
rekonstrukce elektrického vedení spočívající 
především v jeho umístění do země. Ve zbývajících 
částech obce Přibyslavice bude dle sdělení 
společnosti E.on rekonstrukce elektrického vedení 
uskutečněna nejdříve za 3 roky. 

Opětovně (již počtvrté) byla na Specializované 
pracoviště dopravního inženýrství Policie České 
republiky v Brně podána žádost o úpravu dopravního 
značení navrhující umístění značky zákaz vjezdu 
nákladních vozidel nad 3,5 t mimo dopravní obsluhu 
na silnici vedoucí do Radoškova, snížení maximální 
povolené rychlosti v nepřehledných úsecích ulice 
Radoškovská na 30 km/hod a zřízení zóny 30 
ve zbytku obce. Nezbývá než doufat, že nový návrh 
bude úspěšný. 

Aktuálně se řeší uplatnění reklamací oprav 
vozovek souvisejících s výstavbou kanalizace. 
Z důvodu omezené komunikace ze strany 
zhotovitelské firmy je prováděna pasportizace závad. 

Na základě Dohody mezi Vládou Ruské federace 
a Vládou České republiky „O vzájemné údržbě 
válečných hrobů“ byla provedena rekonstrukce hrobů 
rudoarmějců „U partyzána“. Opraveny byly jak 
samotné hroby, tak i pomníky a oplocení. Obec 
Přibyslavice plánuje toto pietní místo doplnit 
o vhodnou výsadbu.  

Obec Přibyslavice zakoupila sportovní vybavení 
(stůl na stolní tenis, žebřiny, míče, kužely a další) 
v hodnotě cca 25 tis. Kč. Toto vybavení bylo 
umístěno do sokolovny v Přibyslavicích a je 
k dispozici TJ Sokol Přibyslavice. Po domluvě 
ho mohou využívat i ostatní spolky. 

Do majetku obce přešla budova váhy 
nacházející se v bývalém areálu družstva 
včetně přilehlé dílny a okolního prostoru 
v šíři 2 m, který zajistí přístup 
k nemovitosti. V současné době objekt 
využívá k uskladnění materiálu spolek 
Chasa Přibyslavice a Sbor dobrovolných 
hasičů Přibyslavice. 

 
Za zastupitele Přibyslavic                                                                                                              

Jana Pavlů 

 
 

 
 

 

   

Uprostřed srpna (v sobotu 12.) proběhl druhý ročník 
otevřeného nohejbalového turnaje, který uspořádal 
Sokol Přibyslavice. Oproti loňskému ročníku se 
ho zúčastnilo sice pouze 5 týmů, ale o drama nebylo 
nouze ani tentokrát. Dokonce do Přibyslavic zavítali 
i sportovci ze Znojma. Názvy jednotlivých družstev 
byly zcela originální – posuďte sami: Tři Lamy, 
Vodáci, STS, Chlapi z Nohecu a U Nudle. 

Letošní ročník se ale také zapsal (do zatím 
krátké) historie tohoto turnaje. A ptáte se čím? 
Vyhrálo ho poprvé jedno z domácích družstev – a to 

sice „Chlapi z Nohecu“ ve složení Rosťa Mičánek, 
Michal Božek a Lukáš Hotárek. 

Všem, kteří jste se zúčastnili (ať již aktivně nebo 
jako diváci) bych chtěl na tomto místě ještě jednou 
poděkovat. Stejně jako našemu letošnímu jedinému 
sponzorovi – obci Přibyslavice, která přispěla 
na výrobu pohárů pro první tři týmy. A už nyní se 
těšíme na příští ročník, který se jistě pochlubí 
hojnější účastí. 

 
Za TJ Sokol Přibyslavice   

                                                          Jiří Fryč
 

 

Nohejbal se Sokolem podruhé 

STALO SE... 
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Milým zpříjemněním prosluněného 1. říjnového nedělního odpoledne bylo setkání u kapličky sv. Františka. 
Krátkou bohoslužbou nás provázel pan farář Bohumil z Velké Bíteše za doprovodu sboru Pomněnky, kterým 
patří naše poděkování. 

 
 
 
 
 
 
 

Lásku a štěstí na společné pouti životem přeji 
novomanželům Šatným, které jsem jako první 
pár v novodobé historii Přibyslavic v rámci 
oprávnění uzavírat manželství oddávala v sále 
Hasičské zbrojnice v Přibyslavicích. Ráda bych 
poděkovala za důvěru, se kterou se na mne 
snoubenci s přáním vykonání svatebního 
obřadu obrátili. Poděkování patří rovněž mým 
spolupracovníkům při přípravě prostor pro 
důstojný průběh. 

Iva Hadašová, starostka obce
 

 

 

  

 

 
 

Bohoslužba u kapličky sv. Františka 

Blahopřání novomanželům! 

ZE ŽIVOTA OBCE 
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Volby do poslanecké sněmovny se kvapem blíží. 
Proběhnou 20. a 21. října a jako tradičně bude možné 
svůj hlas odevzdat na obecním úřadě 
či v radoškovské sokolovně. To jen pro upozornění 
na začátek. 

Rozličné strany a hnutí urputně bojují o přízeň 
a důvěru voličů. Důvěra v běžném, nepolitickém 
životě, bývá dvoustrannou záležitostí, kdy obě strany 
dokazují určitou kvalitu vzájemných vztahů. Důvěra.  

Programy jsou krásná věc. Slibují, s maximální 
jednoduchostí vysvětlují, proč jsme my ti, jež by 
právě tuto konkrétní stranu/hnutí měli ve volbách 
podpořit. Výsledkem jsou pak právě zákony, které 
vládní koalice přednáší pro schválení. Osobně však 
hledám i něco trochu jiného, než je v bodech 
ustavený program změny daňového systému apod. 
Důvěra. Nejsnadněji lze hledat a nalézt 
ve zhodnocení předchozí vlády. 

Považuji se za slušného občana a byl bych rád, 
aby takto na mě hleděl i stát, případně zvolení 
zástupci. Věřím, že absolutní většina mých 
spoluobčanů jsou také slušní lidé, nekradou, mohou-
li, chodí do práce či podnikají, nesnaží se sjednávat 
pro sebe výhody na úkor druhých. Mám dojem, 
že stát tak, jak byl v posledních čtyřech letech 
spravován, vidí své občany jinou optikou. A priory 
předpokládá, že každý se bude chtít na jeho úkor 
obohatit, někde uškudlit, něco skrýt, ukrást? Ne ne, 
milý živnostníku, podnikateli, zaměstnanče, my ti tu 
možnost ani nedáme. Uvalíme regule, budeme vše 
sledovat online, budeme posílat kontroly z různých 
úřadů a odborů, nenecháme tě dýchat. Jsi v nitru zlý 
a my nenecháme tvou přirozenost nám uškodit. 
Mantinely tvého života 
budeme zužovat, abychom 
tě udrželi v jedné rovině 
s ostatními, cestou 
na porážku. Ideálně se ještě 
za přestupky budete, milí 

občané, navzájem udávat. Zcela oficiálně. 
Ještě jednou opakuji, jsem slušným občanem. 

Vy všichni jste také! 
A jde to jinak. Příklad z Anglie: přepisoval jsem 

koupený vůz – prodávající pouze vyplnil mé jméno 
a britskou adresu do zadní strany technického listu, 
poslal na úřad, za týden mi na danou adresu přišel 
technický průkaz nový. Žádná kontrola občanky, 
trvalého bydliště, nic. A podruhé: žádost o vrácení 
daně (u nás se řeší daňovým přiznáním) – postačilo 
zavolat na úřad, nahlásit unikátní číslo a za dva týdny 
jsem měl šek doma. Proč? Protože věřili, protože stát 
věří, že člověk vypsaný v technickém listu je právě 
ten kupující. A že člověk na telefonu je opravdu ten 
daný daňový poplatník. Důvěra v člověka. Důvěra 
v občana. To je to, co chci. 

Dovolím ještě zmínit druhou myšlenku. Již je to 
delší dobu, co jsme zapojení do kapitalistické 
ekonomiky. Její zjednodušený princip říká, 
že jednotlivec je sobecký, ovšem jeho sobecké zájmy 
jdou ve prospěch celé společnosti. Příklad: cukrář 
vyrábí skvělé zákusky, prodává za dobré ceny proto, 
aby je lidé kupovali a on bohatnul. Cukrář i zákazník 
mají užitek. Většinový zaměstnanec také chodí 
do práce ne pro to, aby firmu povznesl na vyšší 
úroveň, ale aby dostal dobrou výplatu pro sebe. To je 
sobectví ve prospěch společnosti, není na úkor 
druhých. Jsou lidé, kteří ovšem vydělávají na úkor 
druhých. A pak, když třeba vstoupí do politiky, věřte, 
není to tím, že by se princip jejich sobectví změnil 
v princip „nyní pomůžu všem ostatním“. Bylo by 
naivní věřit takové lidské proměně. Stále má sobecké 
zájmy, hledá jen nové cesty, jak jich dosáhnout.  

Co s tím? Věřit programům? 
Hledám princip důvěry v občana, 
ale kdo ji má v programu? 
V poslední době mi vychází 
naslouchat intuici. Třeba to může 
být cesta i pro někoho dalšího. 

   Ivan Varmuža 
 

 

 

PŘEDVOLEBNÍ KOMENTÁŘ 

Volby 2017 – hledá se program DŮVĚRA 
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__________________________________________________ 
Pozvánka na přednášku Dušana Majera 

Nástupce ISS u Měsíce 
Přijďte si poslechnout přednášku o plánované nástupnické mezinárodní stanici, která má přispět k otevření 

nové éry v kosmonautice. 

Pondělí 16. října v 18:30   Obecní sál na Hasičce v Přibyslavicích 
Vstupné dobrovolné ☺  Pořádá TJ SOKOL PŘIBYSLAVICE 

__________________________________________________ 
 
 
 
 

 
TJ Sokol Přibyslavice zve na tradiční akci 

PODZIMNÍ RADOŠKOVÁNÍ no.3 

 

• DRAKIÁDA 
• ŠIPKY A STOLNÍ HRY 

• PING-PONGOVÝ TURNAJ  muži   ženy  smíšené dvojice   děti 

 
sobota 4.listopadu        sokolovna Radoškov 

- Dětský program od 15:OO (draky s sebou) 
- Turnaj v ping-pongu: registrace od 16:30, začátek 17:00 

 
Můžete se těšit na: 

- Ceny pro nejlepší v jednotlivých kategoriích 
- Vyhřátou sokolovnu 
- Občerstvení skupenství pevného i kapalného 

 
 
 
 

 
 
 

ZVEME VÁS 



Strana 6 
 

 
 
TJ Sokol Přibyslavice zve dítka na 

SPORTOVKY 
• sportovní kroužek zaměřený na: 

• rozvoj všeobecných pohybových a sportovních 

dovedností dětí 

• míčové a kolektivní hry 

• hravou a zábavnou formou, pod vedením 

školených cvičitelů 

• cena: 300 Kč / pololetí 

pro koho: kluci a holky od první do deváté třídy ZŠ 

kdy: pravidelně každý čtvrtek od 17:00 
v přibyslavické sokolovně 
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3. prosince 2017 – rozsvěcení vánočního stromu s živým betlémem 

 

8. prosince 2017 – Mikulášská zábava Chasy Přibyslavice 

 

16. a 17. prosince 2017 – tradiční zabíjačka, pořádá SDH Přibyslavice 
 
 
 
 

 
Obecní úřad Přibyslavice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce 
Přibyslavice 

 
Místo konání: Obec Přibyslavice, sál hasičské zbrojnice 
Datum a čas: 12. 10. 2017 od 18.30 hodin 
 
 
 
Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání. 
 

Navržený program jednání: 
 
- Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
- Schválení Obecně závazné vyhlášky Obce Přibyslavice č. 2/2017 o místním poplatku 

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 

- Schválení návrhu Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu 
elektrické přípojky k novostavbě RD Růda Radek, p.č. 929/2 

- Schválení návrhu Smlouvy o smlouvě budoucí pro stavbu elektrické přípojky 
k pozemku p.č. 548, 549/1 v k.ú. Radoškov, Blažek René 

- Schválení úpravy v rozpočtu z důvodu výstavbu sběrných míst v obci 
- Seznámení s přijetím rozpočtového opatření č. 6/2017 
- Projednání financování projektu Obnovy rybníka v Přibyslavicích 

 
 

Diskuse. 
Závěr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CO SE CHYSTÁ... 

Zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice 
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INZERCE 


