ZPRAVODAJ
z Přibyslavic a Radoškova
Milé čtenářky, milí čtenáři,
rok utekl jako voda a my vás již počtvrté můžeme
s radostí pozvat na jistě nejoblíbenější událost
přibyslavického
roku:
tradiční
krojovanou
přibyslavickou pouť. Těší nás, že tato akce nemá nouzi
nejen o návštěvníky z řad dětí (na čtvrtečním dětském
dni), mladých (především na páteční rockové zábavě)
i života zkušenějších (na ně cílí sobotní zábava), ale také
o účastníky z Chasy, kteří několik měsíců ve svém volnu
trénují, aby vám připravili kulturní zážitek v podobě
tradičních besed, a v posledních třech letech také
z Chasičky, jejíž vystoupení vás baví především díky
nadšení slečen J. Vokřálové a D. Palátové, které si i přes
svůj mladý věk vzaly na svá bedra celoroční vedení
tanečního kroužku, včetně nácviku vystoupení.
Dávno však tomu, kdy se v Přibyslavicích kulturní
a společenský život vměstnal do několika akcí za rok.
O tom vás přesvědčí zprávy z proběhnuvších akcí
i pozvánky na události očekávané, z nichž mnohé se
staly tradičními. Opět někteří uklízeli Česko, mnozí z vás
si přišli na bazar prohlédnout staré fotografie
dokumentující proměny naší obce, sešli jsme se
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u pálení čarodějnic, lampionovým průvodem jsme uctili
památku padlých partyzánů, dojímali jsme se u besídky
MŠ a zanotovali na přehlídce dechových hudeb.
Nesmíme zapomenout ani na úspěch mladých
přibyslavických hasičů a hasiček na Memoriálu
Ferdinanda Šrámka.
Chtěli bychom vás pozvat na nedělní pohádkový les
a obnovenou tradici zápasu svobodných proti ženatým.
Další dětem věnovanou akcí je Den otevřené branky
na hřišti MŠ a červnové události budou tradičně
zakončené poutí.
Opět vám přinášíme informace o obecních
záležitostech projednávaných zastupitelstvem, dozvíte
se také o činnosti místního mysliveckého spolku
a v rámci historického okénka se paní Rafaelová
zaměřila na historii Otmarova.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří do Zpravodaje
pravidelně či příležitostně přispívají a pomáhají nám tak
přinášet zprávy o dění v Přibyslavicích.
Ať si slunné dny a společenské akce užijete
v poklidu a radosti.
Zuzana Kozlová

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELŮ
Během poslední doby se část aktivit souvisejících
s problematikou narovnávání majetkových vztahů mezi
obcí a jejími občany přesunula do Radoškova, neboť
i v této části obce se nachází hned několik míst, kde
obecní cesty leží na soukromých pozemcích a obecní
pozemky jsou užívány soukromými osobami. Případné
směny a odkupy pozemků, na nichž komunikace
v současné době leží, mohou zjednodušit situaci
stávajících majitelů, kteří jsou z právního hlediska
zodpovědní za údržbu svých pozemků a případné úrazy
či nehody, ke kterým by na neudržovaných pozemcích
mohlo dojít. Majitelé také musí za své pozemky, které
nemohou užívat, protože na nich leží komunikace,
platit daně. Pokud by došlo k narovnání majetkových
vztahů, tak by všechny výše uvedené povinnosti přešly
na obec. Je také nutné připomenout, že ani v situaci,
kdy pozemky pod komunikacemi patří soukromým

majitelům, není možné, aby tito majitelé bránili
v užívání těchto komunikací.
Dalším tématem, které se týká nemovitého majetku
a Radoškova, je bývalá obecní škola. Obec na tuto
problematiku nezapomíná a i nadále usiluje o to, aby
získala objekt bývalé školy do svého vlastnictví nebo
aby jiným způsobem vyřešila vzniklý problém, kdy bylo
opomenuto předkupní právo obce.
Neutuchají ani jednání s Jihomoravským krajem
ohledně oprav vozovky do Radoškova. Nicméně
původní stanovisko, že nejprve musí proběhnout
opravy vozovek vyššího řádu, tj. především silnice
II/602 a následně silnice III/3798-9 je stále neměnné.
Mírně se změnila situace související s uplatněním
reklamací špatného stavu vozovek po výstavbě
kanalizace, kdy zhotovitelská firma projevila jistou
ochotu ke komunikaci.
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Opakovaně žádáme občany obce, aby neparkovali
na veřejné zeleni a na místních komunikacích, které
toto parkování neumožňují. Jedním z hlavních důvodů
této žádosti je zajištění průjezdnosti pro stroje údržby,
popeláře, záchrannou službu a hasiče. Pokud by se
situace dlouhodobě nezlepšila, bylo by nutné přistoupit
k jejímu řešení ve spolupráci s Policií České republiky.
Obci se i nadále daří získávat prostředky na své
aktivity a vybavení i mimo její rozpočet. V rámci
dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR byla
přislíbená dotace na výstavbu dětských hřišť
v Radoškově a Otmarově.
Další žádost o dotaci byla podána na Státní fond
životního prostředí. Tato žádost si klade za cíl získat
alespoň částečnou finanční podporu pro plánovanou
revitalizaci místního rybníka. Obec plánuje podat
žádost i do dotačního programu Jihomoravského kraje.
Nicméně je třeba počítat s tím, že i v případě schválení
obou dotací bude nutné část nákladů uhradit
z obecního rozpočtu. V následujícím měsíci by také
měly být známy výsledky rozboru sedimentů, které
pomohou upřesnit, jakým způsobem bude možné
s odbagrovanými sedimenty nakládat.

Dne 15. 4. 2018 proběhl úklid okolí studánky
U Jakoubka, kde během zimní kalamity popadalo velké
množství větví a stromů. Úklid prováděli za pomoci
Mysliveckého spolku Přibyslavice a Radoškov pan
Ladislav Doležal a manželé Hana a Ladislav Doležalovi.
Všem, kteří se na této akci podíleli, velice děkujeme
a ceníme si jejich ochoty nezištně vylepšovat okolí naší
obce.
Obec Přibyslavice bude i o letošních letních
prázdninách zajišťovat dovoz obědů z Hasičského domu
Říčany. Cena obědu včetně dovozu je v závislosti
na počtu přihlášených strávníků předpokládána ve výši
75,- až 80,- Kč.
Více
informací
naleznete
na
http://www.hotelricany.cz/index.php?p=polednimenu.
Dovoz bude zahájen 16. 7. a ukončen 31. 8. Žádáme
případné zájemce, aby se do 20. června závazně
nahlásili na obecní úřad. Přihlásit se může každý, kdo
má o nabízenou službu zájem. Odhlášení odběru obědů
např. z důvodu dovolené je možné.
Za zastupitele Přibyslavic
Jana Pavlů

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRONAJMOUT KURTY

OBEC Přibyslavice
s ustanovením § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zveřejňuje

ZÁMĚR PRONAJMOUT
nebytové prostory v budově č. p. 148 na dobu určitou, do konce roku 2021.
Jedná se o:
- uzavřené prostory v rozsahu 40,6 m2 s možností využívání toalet v budově č. p. 15
- otevřené prostory v rozsahu 220 m2 – tyto prostory budou společně užívány veřejností
Výše uvedené nebytové prostory jsou určené k podnikání.
Zájemce musí respektovat krátkodobé pronájmy těchto nebytových prostor pro účely místních spolků či
veřejnosti ke konání veřejných či soukromých akcí, které budou předem nahlášeny a odsouhlaseny
v kanceláři Obecního úřadu Přibyslavice.
Vybraný uchazeč se zároveň stane správcem uvedených prostor a přilehlého kurtu na pozemku parc.
č. 74/2 v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše.
Minimální měsíční nájemné 1.500,- Kč + energie
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Náležitosti nabídky:
- Identifikace uchazeče
- Seznam předchozích zkušeností a kvalifikace
- Výše nabízeného nájemného
- Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (základní kvalifikační
předpoklady jsou uvedeny v Příloze č. 1 – Výřez z katastrální mapy a Základní kvalifikační
předpoklady)
- Podnikatelský záměr – stručný popis zamýšlené podnikatelské činnosti v uvedených nebytových
prostorách
- Souhlas s krátkodobými pronájmy v uvedených nebytových prostorách
Nabídky budou hodnoceny dle kvality záměru a výše nájemného Zastupitelstvem obce Přibyslavice.
Zájemci mohou předložit či zaslat své nabídky, žádosti či připomínky ke zveřejněnému záměru na adrese
Obecního úřadu Přibyslavice, Sokolská 44, 664 83 Přibyslavice nebo elektronicky na emailové adrese
elpodatpribyslavice@volny.cz, do 7. 6. 2018.
Bližší informace k záměru je možné získat osobně v úředních hodinách na obecním úřadě.
Ing. Iva Hadašová
Starostka obce

Vyvěšeno dne: 23. 5. 2018
Sňato dne:
7. 6. 2018
Příloha č. 1 – Výřez z katastrální mapy a Základní kvalifikační předpoklady

ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
1. Základní kvalifikační předpoklady splňuje Zájemce:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin
účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení,
nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství
na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání podle
zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení;
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů;
e) který není v likvidaci;
f) který nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky ani v
evidenci daní, pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění nebo obdobných
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peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má dodavatel sídlo, místo podnikání či bydliště, evidovány
nedoplatky;
g) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;
h) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního
právního předpisu.
2. U předpokladů stanovených v tomto bodu pod písm. (a) a (b) platí, že jde-li o právnickou osobu, musí tyto předpoklady
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem Zájemce či členem statutárního
orgánu Zájemce právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle
tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad
musí Zájemce splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.
Informace k pronájmu nebytových prostor č.p. 148
Dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je obec povinna v případě dlouhodobého či
pravidelně se opakujícího pronájmu zveřejnit záměr.

První záměr pronájmu nebytových prostor č.p. 148 do konce října 2018 obec zveřejnila v únoru 2017. K tomuto
záměru se přihlásil s nabídkou pouze jeden zájemce. Přijetí uvedené nabídky bylo schváleno na zasedání
zastupitelstva dne 14. 3. 2017.
Vzhledem k tomu, že s uvedeným zájemcem nedošlo z jeho strany k podpisu smlouvy, obec v únoru 2018 opětovně
zveřejnila záměr na pronájem nebytových prostor budovy č. 148. K tomuto záměru se v daném termínu nepřihlásil
žádný zájemce.
K novému záměru, který byl doplněn o minimální měsíční nájemné, je možné podat nabídky do 7. 6. 2018 v úředních
hodinách na Obecním úřadě Přibyslavice.

STALO SE...
Ukliďme Přibyslavice
Uklízecí akce zpočátku dubna tentokrát proběhla pouze v Přibyslavicích. Důvod byl prostý – akce byla zpestřena hrou
pro děti, kdy po vesnici byly rozmístěny vlajky států ze sbírky Jirky Fryče, děti je „sbíraly“ do zápisníků a poznávali,
komu patří. Uklízejících bylo poskrovnu, stejně tak dětí, avšak účastníci se bavili úklidem i hrou, horkým dopolednem
a smysluplnou prací.
-iv-

Blešák a výstava fotografií
Na dopolední úklid plynule navázala výstava fotografií a bleší trh v sokolovně v Přibyslavicích. Tentokráte byl zájem
o blešák obrovský a výběr zánovních i postarších kousků rozmanitý. Nejzajímavějšími prodanými artikly byla sada
„cibuláčů“ v originálním stavu, mokka konvička, nepřeberně knih, letní pneu s disky, vše za příznivé ceny. Fotografie
přilákaly mnohé z občanů, kteří v sokolovně nebyli léta, domácí buchty, káva i víno napomohly družné atmosféře
a sousedským hovorům nad známými z černobílých fotografií. Malá anketa nad studií „UFO“ zastávek skončila šulnul. A níže zbylé a zajímavé artikly z blešáku, které jsou stále na prodej: téměř nepoužívaná MIKROVLNKA (300,-),
PRUT na ryby (100,-), KNIHY (5,-), OBLEČENÍ (5,-), velice hezká keramika – HRNÍČKY, TALÍŘKY (10,-) a další.
Máte-li zájem si něco prohlédnout – vyzkoušet – zakoupit, kontakt: Jiří Fryč, tel. 732210740
-iv-

Pravidelná údržba U Jakoubka
Po prořezávce lesního porostu v okolí kapličky sv. Jakuba zůstaly v jejím nejbližším okolí ležet větve, které nejen
ztěžovaly přístup k prameni, ale také narušovaly celkový estetický dojem. Proto manželé Hana a Ladislav Doležalovi
„pro zkrácení dlouhé chvíle“ prostor začali uklízet. V neděli 15. 4. 2018 spolu s Ladislavem Doležalem ml.
a Rostislavem Stráníkem ml. zastupujícími myslivecký spolek odklidili zbývající větve a provedli pravidelnou
každoroční údržbu přístupových lávek a laviček u kapličky.
Marie Doležalová
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Radoškovské čarodějnice
V pondělí 30. dubna se uskutečnil již pravidelný „čarodějnický program“ v Radoškově, o který se starají sokolové.
Od 17. hodiny byl připraven program pro děti, které si mohly vyzkoušet čarodějnický „víceboj“. Na jednotlivých
stanovištích plnily různé úkoly, mezi kterými samozřejmě nechyběly ani lety na koštěti mezi židličkami a podobné
čarodějnické dovednosti.
Ještě odpoledne panovalo celkem větrné počasí, ale kvečeru se vítr uklidnil. A tak kolem deváté hodiny večer
mohli všichni přítomní sledovat vzplanutí ohně na čarodějnické hranici. Pak už večer probíhal podle „zaběhlých
pravidel“, kdy se utvořily různé skupinky návštěvníků. V některých se hrálo na kytaru, jiné si opékaly špekáčky
a skupinky dětí běhaly nejčastěji samozřejmě kolem čarodějnické hranice.
Na návštěvnících bylo vidět, že se jim akce líbila. To lze také potvrdit tím, že poslední návštěvníci odcházeli
až těsně nad ránem.
Za TJ Sokol Přibyslavice
Jiří Fryč

Lampionovým průvodem k pomníku partyzánů...
V pondělí 7. května, den před státním svátkem osvobození se od fašismu, v 19:00 prošel Přibyslavicemi lampionový
průvod. Došlo se k pomníku, kde se připomněla událost, kdy zde pochování partyzáni bojovali za naši obec. Na tomto
místě leží tři ruští partyzáni: Šura, Koval a třetí muž neznámé totožnosti. U pomníku zazněla hymna z reproduktorů,
poté měla proslov paní starostka a nakonec vystoupily děti z Chasičky, které si připravily básničky na téma jaro.
Po ukončení se občané sešli na místních tenisových kurtech, kde si pochutnali na buřtech, pivku a limonádách.
Denisa Palátová, Jaroslava Vokřálová

Otloukej se, píšťaličko!
Ve středu 9. května ve čtyři hodiny odpoledne se sešli v sále hasičské zbrojnice všichni ti, co byli zvědaví
na maminkám a babičkám věnovaný program, který si pro rodiče i veřejnost připravily děti (a paní učitelky) z MŠ
Přibyslavice. Po nadšeném ohlasu vánočního vystoupení byli opět pozváni dudáci Tryhuci, kteří přispěli k jarní náladě
svým vyprávěním a muzicírováním, tentokrát o píšťalkách.
Odpoledne se neslo v uvolněné a příjemné atmosféře. Strojenost a patos, které doprovázely přednes básní
na oslavu MDŽ za minulého režimu, bychom hledali marně. Nastrojené malé slečny a společensky oblečení chlapci
zarecitovali, zazpívali, zatancovali, a to bez patrnějších známek nervozity a napětí, jež často doprovázejí podobná
veřejná vystoupení. Bylo zřejmé, že si program sami užívají.
Na spontánní atmosféru navázalo duo rosických dudáků Tryhuků. Lucie a Ondřej dostali nelehký úkol – připravit
si program, který zaujme děti a nebude nudit dospělé. Podařilo se. Poslechli jsem si tóny píšťalek všech velikostí
(od té nejmenší až po fujaru) i vyrobených z nejrůznějších materiálů. Připomněli jsme si, jak se vyrábí klasická bezová
píšťalka, což dříve ovládalo doslova každé malé dítě. Malí i velcí se zapojili při hádání pohádkových melodií, děti si
zahrály na ovčí stádo hlídané ovčáckými psy a vyzkoušely si ,,hru" na vozembouch. A co by to bylo za dudáky, kdyby
nezahráli na píšťalku opatřenou měchem – na dudy, jejichž zvuk celé vystoupení uzavřel.
Po pestrém hodinovém programu se návštěvníci rozešli do svých domovů. Za kulturní zážitek vděčíme paním
učitelkám a dětem z naší školky a také firmě Tunkr, spol. s r. o., která akci sponzorovala. Budeme doufat, že příště
přijde více přibyslavických občanů, kteří jsou všichni srdečně vítáni.
Zuzana Kozlová

Memoriál Ferdinanda Šrámka
V sobotu 18. 5. 2018 se členové a členky místního SDH vydali do Domašova reprezentovat naši obec na již třetím
ročníku Memoriálu Ferdinanda Šrámka. Závod má poměrně specifické podmínky, nejedná se totiž pouze o klasický
požární útok. Před zahájením útoku se všichni členové musí patřičně „ustrojit“ (nasadit si helmy a opasky), odkutálet
traktorovou pneumatiku kolem kuželu a zpět, následně přenést raněného na nosítkách, proběhnout švédskou
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bednou a až poté přichází na řadu samotný útok. Ten ale také není úplně typický, protože zhruba v půli trasy je
překážka, kterou musí závodníci podlézt a až za ní mohou pospojovat hadice. Protože se nám nepodařilo postavit
čistě mužské ani čistě ženské družstvo, mohli jsme soutěžit jako smíšený tým. Navzdory konkurenci čistě mužských
týmů jsme obsadili krásné 3. místo s časem 1:43. Naše ženy se poté ještě domluvily s ženami z Rudky a vytvořily
kombinované ženstvo, které si urvalo nádherné 1. místo a svým časem 2:05 předčilo i mužstvo z Říčan.
Stále hledáme nové členy a především pak členky, takže pokud Vám je alespoň 15 let a nebojíte se ničeho, tak
přijďte mezi nás. ☺
Marie Doležalová

1. festival dechových hudeb Přibyslavice
Společný projekt obce, kapely Galáni a Sokola dechového odpoledne v Přibyslavicích dopadl velmi dobře.
Návštěvníci, kteří si za příznivou cenu přišli poslechnout 3 dechové kapely, museli být spokojeni.
Program otevírali Galáni a opět přesvědčili, že tomuto mladému uskupení je vlastní dynamické a rytmicky přesné
pojetí s výraznou sekcí křídlovek. Zahráli i kousky z vlastní tvorby a nedrželi se pouze polky a valčíku.
Ladislav Prudík je stálicí dechových hudeb na pomezí jižní Moravy a Vysočiny a jeho Muzikanti to převedli
doslovně v programu druhé kapely na pódiu. Repertoár všeobecně známých písní, podpořených krásně sladěným
zpěvem, byl pro mnohé posluchače výzvou ke zpěvu a možná i vzpomínkám.
Vrchol odpoledne v podobě vystoupení Mistříňanky už byl doprovázen bubnováním deště. Mistříňanka je pojem
sám o sobě, vždyť kolik známých písní má v názvu různě vyskloňovaný název obce, odkud kapela pochází, tedy
Mistřín. Patnáctičlenný orchestr předvedl výkon, při kterém každé srdce dechovkáře zaplesá. Písně byly svěží,
muzikantské umění skvělé a zážitek obrovský.
Odpolednem provázel pan Hegner, kterého si spojujeme hlavně s moderováním vánočního koncertu. Je krásné
naslouchat řečnickému umění a zároveň člověk žasne nad jeho znalostí písní a muzikantů všech tří kapel.
Poděkování:
Jitce Jiříkové za nádhernou a nápaditou výzdobu
Štěpánovi Rudovi za organizaci a večerní pěvecké vystoupení s tancem
Jarkovi Müllerovi za skvělý guláš a pochutiny z grilu
Účastníkům za krásná vystoupení
Návštěvníkům za to, že podpořili svou účastí a dobrou náladou novou akci v obci
-iv-

Memoriál Františka Šrámka v Domašově
Diplomovaní účastníci úklidu
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Studánka U Jakoubka po zimní kalamitě

Stav po úklidu

Čarodějnice v Radoškově
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Mistříňanka

Galáni z Přibyslavic

Muzikanti Ladislava Prudíka

ZE ŽIVOTA OBCE
Ze života Mysliveckého sdružení
Rok se s rokem sešel a opět podáváme zprávu z našeho
spolku. Myslivecký rok 2017–2018 se v porovnání
s předchozími nesl v poklidnějším duchu. Z výraznějších
událostí stojí za zmínku změna výměry honitby. V České

republice stanovuje zákon o myslivosti (449/2001 Sb.)
minimální výměru honitby 500 ha. Sousední honitba
„Stříbrnice“ v Lesním Hlubokém měla výměru pouze
cca 480 ha. Vzhledem k tomu, že část naší a celá
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sousední honitba má jednoho majitele, a to
Benediktinské opatství Rajhrad, bylo vcelku logické
posunutí hranice směrem k nám. Pro nás to znamenalo
změnu z původních 663 ha na současných 633 ha.
Se změnou výměry byla spojena i změna mysliveckého
plánování normovaných stavů zvěře – došlo k mírnému
snížení.
Dominantní zvěří v našem revíru je zvěř srnčí a zvěř
černá. Odlov srnčí zvěře je víceméně každoročně
stejný. Avšak slovo „odlov“ není zcela výstižný. Rok
od roku se nám zvyšuje počet zvěře sražené dopravním
prostředkem. V posledním mysliveckém roce byla
statistika úhynu k srnčí zvěři nemilosrdná. V číslech je
to 40 % z celkového počtu plánovaného lovu. Počet
kusů této zvěře je dán, a tak na samotný lov toho
pro myslivce moc nezbývá. Nelze přesně stanovit,
v které části dochází k těmto střetům nejvíc. Dopravní
tepny vedou naší honitbou všemi směry a jakákoliv
snaha o zabránění migrace zvěře je marná. Zvěř, stejně
jako člověk, se ráda podívá kamkoliv i přes překážky.
Odlov zvěře černé, divočáků chcete-li, se snížil. Je to
dáno intenzivnějším lovem v sousedních honitbách.

Dále jsme se věnovali spolčeným i společenským
akcím. Za připomenutí stojí oprava přístupové cestičky
ke studánce U Jakoubka nebo rozsvěcování vánočního
stromku. Vždy nás velmi potěší vaše pozitivní ohlasy.
V těchto, pro nás tradičních, akcích máme v plánu
pokračovat i letos.
V některém našem předchozím příspěvku jste se
mohli dozvědět o měsíci myslivosti a ochrany přírody,
kterým je červen. Vzhledem k tomu, že nás od něj dělí
jen pár dní, dovolím si vyslovit malé přání. Buďme
ohleduplní
k přírodě,
která
nás
obklopuje,
a živočichům, kteří v ní přirozeně žijí.
Závěrem bych rád poděkoval všem subjektům,
organizacím a jednotlivcům, kteří nás různými způsoby
v naší práci podporují. Jmenovitě bych rád poděkoval
za příkladnou spolupráci obci Přibyslavice.
Jménem mysliveckého spolku Přibyslavice–
Radoškov Vám přeji hezké léto nejen v přírodě.
„Myslivosti zdar!“
Aleš Solař (předseda spolku)

HISTORICKÉ OKÉNKO
Otmarov I.
V dnešním putování proti proudu času se podíváme
na jednu z nejstarších zastavěných částí naší obce –
Otmarov.
Před mnoha staletími vypadaly Přibyslavice jinak
než dnes. Jádro vesnice tvořila zástavba kolem domu
č. 1, dřívějšího panského hostince, nynější restaurace
Salajka. Jednalo se o 16 až 20 domů, po ukončení
třicetileté války roku 1648 jich bylo osídleno jen pět.
Okolo tohoto obydleného jádra se rozprostírala pole
a políčka, jen část území dnešní ulice Mistrovská
pokrýval osamocený pás lesního porostu. Dále stála
téměř na samotě hájovna revíru rajhradského, dnešní
dům č. 28, a kousek nad ní, na vyvýšené plošině, se
rozkládal hospodářský dvůr Přibyslavice, předchůdce
dnešního Otmarova. Dvůr byl součástí tzv. Újezdu
Domašovského a patřil vrchnosti, nebo-li majiteli
panství,
Rajhradskému
klášteru.
Jednalo
se
o velkostatek tvořený chlévy, hospodářskými budovami
a především hojnými polnostmi rozkládajícími se
kolem.
Obytné domy ve dvoře nestály, snad jen domek
šafáře (správce). Pokud ve statku přece někdo bydlel,

byli to chudí čeledíni a děvečky, lidé bez domova. Ti
jednoduše přespávali ve chlévech, kde pracovali, jak
bývalo dříve běžným zvykem. Ostatní zaměstnanci
dvora pravděpodobně docházeli z vesnice, možná
i z vesnic okolních. Rekrutovali se z chudých lidí, kteří
neměli vlastní pole, a proto hledali obživu
na ,,panském". Plat dostávali většinou v naturáliích.
Přibyslavičtí poddaní, chudí i bohatí, také museli
ve dvoře konat pravidelnou robotu, jak jim
předepisoval tehdejší daňový systém. V Přibyslavicích
č. 10, u Hotárků, prý dlouho opatrovali knížku se
seznamem robotních povinností ve dvoře.
Zažitý způsob hospodaření nabourala pozemková
reforma provedená za vlády Marie Terezie. Reforma
mimo jiné zahrnovala také rušení hospodářských
dvorů, jakožto většího správního celku patřícího
soukromému majiteli. Tehdejší vláda totiž nad těmito
soukromými celky ztrácela kontrolu, proto bylo
nařízeno některé hospodářské dvory rozparcelovat
na menší kousky a ty pak rozprodat nebo pronajmout
jednotlivým rodinám. Od tohoto kroku si autoři
reformy také slibovali zvýšeni porodnosti nutné
k obnovení ztráty obyvatelstva způsobené již zmíněnou
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třicetiletou válkou. Od konce této války panovala
který se zřejmě u vrchnosti osvědčil, dostal
v našich zemích velká chudoba a mnozí chudí lidé
dvojnásobek výměry, celých 8,34 ha.
nemohli založit rodiny, protože by je neuživili.
V následujících desetiletích se zdá, že život
Rozparcelování dvorů mělo tedy sloužit i jako podpora
v Otmarově plynul klidným tempem. Odvěkým
rodiny a nájemcům půdy se proto říkalo ,,familianti".
problémem zůstával nedostatek vody. Zatímco dole
Tímto způsobem vzniklo na Moravě 117 nových vesnic.
v Přibyslavicích měli mnoho studen s průměrnou
K zrušení hospodářského dvoru Přibyslavice došlo
hloubkou 5 až 7m, celému Otmarovu sloužila studna
v r. 1786. Jeho katastr byl rozdělen na devět částí a ty
jediná, hluboká 24 m.
pronajaty rodinám, které do té doby ve dvoře
Přesto se osada pomalu rozrůstala. V roce 1836
pracovaly. Vznikla nová osada, která byla na počest
už čítala 14 domů, v nichž žilo 106 obyvatel. Většina
tehdejšího rajhradského probošta Otmara Konráda
domů z této doby, byť více nebo méně přestavěných,
pojmenována Otmarov. Čtyři rodiny bydlely přímo
stojí na svých místech dodnes. Ubyly jen rozlehlé
v budovách bývalého dvora rozdělených na čísla
zahrady, jimiž bývaly obklopeny.
popisná 1, 2, 3 a 4. V některých z těchto domů lze
Půdorysy domů č. 1, 2, 3 a 4 i jejich přístaveb
dodnes spatřit starobylé klenby. Zbývajících pět rodin si
vypadaly tehdy téměř stejně jako dnes. Jen hlavní
muselo bydlení zajistit v těsném sousedství dvora, ať už
vchody měly domy č. 2, 3 a 4 z dnešní ulice U Hřiště.
přestavbou
různých
hospodářských
přístavků
Před vchody se táhl souměrný pás zahrádek. Zahrada
nebo výstavbou skromných chaloupek. Nová obydlí
se rozprostírala i na místě dnešních stodol patřících
dostala čísla popisná 5, 6, 7, 8 a 9. Přestože osada
k č. 102. Na opačné straně těchto čtyř domů, tam, kde
Otmarov od doby svého vzniku patřila pod Přibyslavice,
dnes vidíme předzahrádky, bývaly dvorky. Na dvorku
toto samostatné číslování se zachovala až do roku
čísla 3 přiléhala kolmo k domu dřevěná kůlna nebo
1982, kdy se kvůli rozlišení přidala k číslům stovka. Jen
stodola. Stejná stavba byla i u domu č. 4, za ní parcela
číslo popisné 8 zaniklo, protože dům byl zrušen
ještě pokračovala malou zahrádkou.
a přestavěn na stodolu patřící k domu č. 3.
Dům č. 5 stál bez jakýkoliv přístaveb samostatně
Čtyři rodiny nových nájemců dostaly přiděleny
uprostřed své zahrady. Také on měl vchod z ulice
polnosti, ostatních pět jen louky. Pro chudé lidi
U Hřiště a na opačné straně dvorek. Samostatně stojící
bez majetku představovala i louka velikou šancí na lepší
v zahradě bylo i č. 6, menší domek s dvěma malými
živobytí. Dochovali se nám jména prvních obyvatel
dřevěnými přístavbami. Sousední dům č. 7 byl naopak
Otmarova, byli to: z č. 1 Martin Zedníček, č. 2 Václav
překvapivě poměrně velkou dvoukřídlou stavbou.
Ješina, č. 3 Josef Filipín, č. 4 Filip Sojka, č. 5 Kateřina
Zajímavý osud měl dům č. 8. Nejprve obytný dům,
Odehnalová, č. 6 Josef Tesař, č. 7 Ondřej Horký, č. 8
později stodola, nyní opět přestavěn na rodinný dům.
Václav Božek, č. 9 Růžena Raušalová. Jednalo se
Přes všechny přestavby zůstává půdorys domu
většinou o místní rodiny, výjimku tvořila rodina
i zahrady skoro beze změn. Stejné stavební
Odehnalova, jejíž zakladatel Jakub Odehnal se
a pozemkové propozice si uchovaly také domy č. 9
přistěhoval až z Újezdu u Litoměřic. Vyučeného
(dnes č. p. 68) a č. 10. Tento dům stojí zdánlivě trošku
hodináře přilákala výhodná nabídka pronájmu části
mimo, na rohu ulice Mistrovská, přesto vždycky patříval
dvora. Na místě se oženil s Kateřinou Hotárkovou
k Otmarovu. Vedle něho se podél silnice na Radoškov
a jejich rod pak dlouhá léta přebýval v domě č. 5. O více
v pravidelných obdélnících rozkládalo pět zahrad.
než 100 let později se potomek Ludvík Odehnal stal
Všechny patřily k otmarovským domům, konkrétně
prvním náčelníkem Sboru dobrovolných hasičů
k číslům 1, 8, 7, 6 a 4.
Přibyslavice.
Malé domky č. 11 až 14, postavené těsně vedle
Část familiantů zřejmě nehospodařila příliš
sebe, tvořily ulici na okraji Otmarova. Později bývaly
úspěšně, protože za pouhé tři roky byli vrchností
často bourány a zase dostavovány, takže popisná čísla
vyměněni za jiné. Stalo se tak roku 1789. Noví
v této části osady neodpovídají tehdejším stavbám.
obyvatelé se nastěhovali do těchto domů: do č. 1 Jan
Tolik podoba Otmarova kolem roku 1836. V tomto
Čmelík, č. 4 Adalbert Telecký, č. 7 Daniel Omoučnil, č. 8
roce prozatím osudy bývalého hospodářského dvora
František Barták. Číslo 9 bylo bez náhrady zrušeno.
opustíme a vrátíme se k nim v příštím čísle.
Všichni familianti, noví i stávající, dostali přidělenu
Lenka Rafaelová, lenkaraf@gmail.com
stejnou výměru polí 4,17 ha. Jediný Josef Filipín z č. 3,
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ZVEME VÁS

FOTBALOVÝ MAČ
SVOBODNÍ vs. ŽENATÍ
zve: TJ SOKOL PŘIBYSLAVICE
kdy: neděle 3. ČERVNA V 17:00
na fotbalovém hřišti

pohádkový les
pro děti malé i větší
kdy: neděle 3. června od 14:00
sraz na fotbalovém hřišti

Obec Přibyslavice ve spolupráci s MŠ Přibyslavice
u příležitosti svátku dětí srdečně zve na

Den otevřené branky
školního parčíku
dne 11. 6. 2018 od 15.30 do 17.30 hod.,
kde budou pro děti připraveny zajímavé atrakce a různá překvapení. Drobné občerstvení zajištěno.
Akce se bude konat pouze za příznivého počasí. Za bezpečnost dětí zodpovídají rodiče.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Prázdninové spolkování
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PŘIBYSLAVICE
KDY: 16.-20. července, každý den od 7:30 do 16:00
ORGANIZUJE: Obec Přibyslavice + obecní spolky
PRO KOHO: děti 3-6 a 7-9 let
CENA: 1000 Kč
Zahrnuje: svačinu, studený oběd, pojištění, náklady spojené s programem
JAK: zázemím pro děti bude sál hasičské zbrojnice, příp. sokolovna. Bude organizován program
uzpůsobený věku a schopnostem dětí – pokud bude příznivě počasí, bude probíhat z větší části
venku. Na programu se budou podílet zúčastněné spolky.
PŘEDBĚŽNÉ PŘIHLÁŠENÍ: NEJPOZDĚJI do 7. června

KONTAKT PRO PŘIHLÁŠENÍ/DOTAZY: Iva Hadašová, tel. 778737887, e-mail:
starosta@pribyslavice.net

TJ SOKOL PŘIBYSLAVICE ZVE NA 3. ROČNÍK NOHEJBALOVÉHO TURNAJE

Registrace proběhne od 9:00 na místě. Možnost zaregistrovat se také na e-mailu george118@seznam.cz
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