ZPRAVODAJ
z Přibyslavic a Radoškova
Milé čtenářky, milí čtenáři,
dva měsíce utekly jako voda a my vám opět přinášíme
zajímavé články o životě naší obce.
Kromě již tradičních rubrik se nám podařilo otevřít
slibovanou historickou rubriku díky přispění paní
Lenky Rafaelové, která vám v tomto čísle přibližuje
starosti místních zastupitelů, jak je dokládají zápisy
z jejich jednání před rovnými sto lety. Srovnáním se
záležitostmi, které zaměstnávají současné zastupitele,
jak se dočteme v pravidelně vycházející zprávě paní
zastupitelky Jany Pavlů a ve zprávě z veřejného jednání
zastupitelstva, můžeme sice nabýt dojmu, že rozsah
současných řešených problémů je s tím dávno minulým
neměřitelný a rozhodně klade mnohem větší nároky
na schopnosti a dovednosti zastupitelů dobře obec vést,
nemluvě o čase, který tomuto poslání musí věnovat,
měli bychom si však zároveň uvědomit, že instituce
obce je tu především pro nás a její vedení by mělo
směřovat ke zkvalitnění života občanů, zvl. těch, kteří
její pomoc potřebují nejvíce: občanů sociálně slabých.
Druhým dechem je nám také připomínáno, že instituce
nejsou všemocné a že solidarita s těmi, co neměli
v životě takové štěstí, je důležitá a potřebná i dnes.
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V historickém okénku také vyzýváme spoluobčany,
aby pomohli s hledáním neoficiálně vedených kronik
a dobových zpráv, přispěli fotografiemi do plánované
fotoknihy a aby se přihlásili, pokud by byli ochotni stát
se přibyslavickým kronikářem či přibyslavickou
kronikářkou.
V seriálu o místních spolcích vás provedeme
historií našeho hasičského sboru, jehož vznik se datuje
až do 19. století.
Aktuálním tématům, která se dotýkají prakticky
každého občana Přibyslavic, se věnuje dopis paní
starostky Ivy Hadašové o kanalizačních přípojkách
a krátký informační článek o kompostárně.
Ohlédnutí za přednáškami o vesmíru (ano,
uskutečnily se pravdu dvě - druhá možná pro někoho
překvapivě v mateřské školce) pro vás připravil Jiří
Fryč, který obě akce organizoval.
Nakonec nepřehlédněte kalendář plánovaných akcí,
z nichž si pro jejich pestrost vybere snad každý z vás.
Přeji vám krásné Velikonoce, ať už je trávíte
v křesťanském duchu nebo je vnímáte jako tradiční
svátky jara, a aktivně prožité jarní období.
Zuzana Kozlová, šéfredaktorka

ZPRÁVY
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELŮ
Slovo starostky
V posledních dvou měsících pokračují práce
na výstavbě kanalizace. Bylo podáno několik žádostí
o dotace a podařilo se vyřešit problémy spojené
s provozem mateřské školy.
V prostorách mateřské školy proběhla kontrola
z krajské hygienické stanice. Ta konstatovala, že před
Vánocemi realizovaná rekonstrukce vyřešila většinu
hlavních problémů týkajících se provozu MŠ.
Pracovnice krajské hygienické stanice byla seznámena
s plány zastupitelstva podat žádost o dotaci na
rekonstrukci denní místnosti, která bude spočívat
v opravě podlah, zdí a osvětlení. Těmito kroky se
podařilo
zajistit
pokračování
provozu
MŠ
bez jakýchkoliv omezení. Žádost o dotaci byla podaná
v rámci Programu rozvoje a obnovy venkova a čekáme
na rozhodnutí poskytovatele, zda naší obci dotaci
poskytne. Pokud se nepodaří získat tyto finanční
prostředky, provede obec rekonstrukci denní místnosti
na vlastní náklady. I další žádost o dotaci se týká
mateřské školy, respektive jejího parčíku, který by měl

být upraven na přírodní zahradu. V rámci této
rekonstrukce by mělo dojít k revitalizaci dřevin
poškozených loňskou námrazou, pořízení nových
hracích prvků a vybavení pro vzdělávání s tématikou
životního prostředí, např. hmyzího hotelu, ptačích
budek, bylinkových záhonků.
Poslední z žádostí o dotaci podaných počátkem
letošního roku se týká pořízení nového zásahového
vozidla pro jednotku sboru dobrovolných hasičů.
Stavba opěrné zdi na křižovatce ulic Mistrovská
a Sokolská byla dokončena a čeká se pouze
na přeložení sloupů elektrického vedení firmou E.ON.
Konečná úprava komunikace v okolí zdi bude
provedena v rámci rekonstrukce vozovek, která
proběhne po výstavbě kanalizace.
Na internetových stránkách obce byl zveřejněn
nový časový harmonogram výstavby kanalizace.
Příčinou změny časového plánu jsou křížení budované
kanalizace s vedením plynu. V souvislosti s výstavbou
kanalizace
doporučujeme
občanům
provést
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fotodokumentaci stavu nemovitostí, v jejichž blízkosti
bude stavba probíhat. V případě nutnosti upřesnit
umístění připojovací šachty k vašim nemovitostem vás
bude zhotovitel kontaktovat.
V Radoškově proběhlo 23. února setkání s občany,
kde byla projednávána problematika zásobování pitnou
vodou. Obec občanům nabízí bezplatné zajištění
rozboru vody ze soukromých studní, který je podmíněn
doložením způsobu nakládání s odpadní vodou.
Žádáme občany Radoškova, kteří by měli zájem
o rozbor vody, aby se nahlásili na obecním úřadě.
Byly diskutovány požadavky občanů a možnosti obce

týkající se rekonstrukce a využití sokolovny, popřípadě
obecní školy.
Pokračují jednání o možnostech zlepšení
bezpečnosti silničního provozu u autobusových
zastávek na hlavní silnici. Proběhlo posouzení stavu
dětského hřiště bezpečnostním technikem a budou
provedeny potřebné opravy.
Zastupitelé děkují všem občanům, kteří se účastní
veřejných jednání a přispívají tak k postupnému
zvelebování obce.
Za zastupitele Přibyslavic
Jana Pavlů

STALO SE…
Proč chodit na veřejná zasedání aneb Každý může přispět
V pořadí třetí veřejné zasedání nového zastupitelstva se
konalo 16. března v 18.30 v sále hasičské zbrojnice
a nenechalo si jej ujít 18 občanů, což sice znamená
nárůst počtu příchozích ve srovnání s minulým
zasedáním o 3 „hlavy", přesto by si svou náplní určitě
zasloužilo hojnější účast.
Přítomní si kromě jednomyslného schválení
rozpočtu na rok 2015, uzávěrky hospodaření MŠ
a smlouvy o věcném břemeni (optickém kabelu
vedeném při kraji cesty směřující od hlavní silnice
k hájence, při jehož pokládce by mělo dojít k vyčištění
příkopy a vyspádování cesty pro lepší odtok dešťové
vody) vyslechli také na poslední chvíli připojené body
o 3 žádostech o dotaci na zajímavé projekty:
na rekonstrukci denní místnosti mateřské školy,
na úpravu parčíku na přírodní zahradu a na nové
zásahové vozidlo pro sbor dobrovolných hasičů
(podrobněji viz článek Zprávy z jednání zastupitelů).
Na „hasičce" zazněly konkrétní částky, o něž se žádá,
minimální procentuální spoluúčast obce na financování
projektů i pravidla a úskalí jednotlivých žádostí.
S připomínkami občanů k projednávaným bodům se
nečekalo na konečnou diskuzi, ale právě díky nim
zastupitelé měli příležitost průběžně vysvětlovat své
záměry. Na každý dotaz se snažili kvalifikovaně
odpovědět.
Závěrečná diskuze přinesla několik postřehů, které
stojí za uvážení a určitě se s jejich tématy setkáme
i na příštích jednáních. Zastupitelé navíc slíbili, že se
jimi chtějí a budou zabývat. Nemůžeme než souhlasit s
výtkou pana M. Havláta, že v obci není efektivně
vyřešen problém s volným pohybem psů a jejich
všudypřítomnými exkrementy V Přibyslavicích dosud
nezdomácněl zvyk uklízet po svém psovi exkrementy

na cestách i v jejich bezprostředním okolí, přestože
většině z nás se nelíbí obcházet psí hromádky, jejichž
nevoňavé stopy si naše děti, které rády brouzdají v trávě
podél cest, často nosí domů. Kromě tohoto by měl být
vyřešen volný pohyb psů v zastavěné části obce. Paní
starostka slíbila řešení: v blízké době budou v ulicích
umístěny sáčky na exkrementy, daný problém je řešen
platnou vyhláškou o udržování čistoty v obci
Přibyslavice ze dne 6. 2. 1992, která povinnosti
majitelů psů jednoznačně specifikuje a jejíž aktualizace
se připravuje. Zazněla také stížnost na nevhodné
parkování aut na úzkých silnicích, v nepřehledných
zatáčkách, v blízkosti křižovatek, kde často znemožní
obousměrný provoz. V návaznosti na bezpečnost
chodců byl vznesen návrh na zavedení 30-ti
kilometrové maximální rychlosti v obci, zvl. na ulici
Radoškovské.
Patřičná pozornost byla samozřejmě věnovaná také
výstavbě kanalizace. Potřebné informace můžete číst
v dopise paní starostky i ve zprávě z jednání
zastupitelů.
Trvání veřejného zasedání se protáhlo na dvě
hodiny a přineslo oběma stranám, zastupitelům
i občanům, důležitou informaci: zastupitelům bylo
potvrzeno, že zde žijí lidé, kteří se zajímají o podobu
naší obce a neváhají na nedostatky přinejmenším
upozornit, a občané zjistili, že zastupitelé intenzivně
pracují na zkvalitnění života v obci, že dokážou
ochotně a erudovaně své postupy a plány vysvětlit
a že jim přání občanů nejsou lhostejná.
Přijďte se i vy na příští jednání přesvědčit
o důležitosti vašeho názoru či připomínky.
-zk-

Omluva: Redakce zpravodaje se omlouvá za špatné uvedení jména ve článku o tříkrálové sbírce v minulém
Strana 2

čísle zpravodaje. V Přibyslavicích sbírku organizovala a účastnila se paní Marie Kavlíková, nikoliv Blažková.

Ohlédnutí za přednáškami o sluneční soustavě
Jak jste se jistě dočetli v únorovém vydaní zpravodaje,
konala se na hasičce přednáška Dušana Majera
o potencionálních místech k životu v naší sluneční
soustavě. Na přednášku dorazilo 15 posluchačů.
Prakticky všichni byli mile překvapeni, jak nově
získanými informacemi, tak i úrovní samotné
přednášky. Pan Majer měl asi hodinovou prezentaci
doplněnou detailními snímky různých kosmických
těles. V průběhu přednášky kladli návštěvníci
různorodé otázky k danému tématu a přispěli
tak k tomu, že se přednáška stala hezkým dialogem
mezi panem Majerem a posluchači. A navíc všichni,
kdo položili otázku, dostali na památku malý suvenýr –
záložku do knížky, samolepky, aj. s kosmonautickou
tématikou.
Po této zajímavé zkušenosti jsem byl požádán, jestli
bych nemohl Dušana Majera oslovit, aby připravil
program s vesmírnou tematikou pro naše nejmenší
spoluobčany v mateřské školce. Dušan Majer
samozřejmě neodmítl a udělal tak svou vůbec první
přednášku pro mateřskou školu.
Připravil si pro ně povídání pod názvem „Sluneční
soustava v malém.“ Předvedl dětem sluneční soustavu,
kde Slunce představoval „skákací balón“ o průměru asi
70 cm a planetami byly jednotlivé druhy ovoce
a zeleniny. Takže např.: Jupiter byl velký pomeranč,
Uran zastupovala mandarinka a Zemi oříšek.
Děti jsou obecně specifický druh publika, což se
potvrdilo i u samotného povídání. Mají někdy opravdu

„záludné“ otázky či připomínky. Ptali se na spoustu
věcí a mile překvapili i paní ředitelku – padali otázky
např.: Co se stane s planetou, když se přiblíží k černé
díře, nebo jak vznikne hvězda. A musíte jim odpovědět
takovou formou, aby tomu správně porozumělo zvídavé
dítko ve věku 3 - 6 let, což je někdy pro dospělého
trošku problém….
Uvedu ještě jednu úsměvnou situaci. Dušan
vysvětloval dětem (aby si dokázali alespoň přibližně
představit vzdálenosti ve vesmíru), že kdyby bylo
Sluníčko velké jako balón, který měli před sebou, tak
planeta Uran (v našem měřítku mandarinka), by byla až
ve vesnici Křoví. Načež se přihlásil malý chlapeček:
„Já jsem v Křoví tuhle byl a žádný Uran jsem tam
neviděl..." A jak tvrdil i sám Dušan Majer po konci
programu pro děti: „Inu, jsou věci, na které se člověk
nemůže nikdy připravit."
Oba programy – jak pro „dospěláky,“ tak i ten pro
děti - sklidily od publika velký potlesk a většina
posluchačů projevila zájem o jejich pokračování.
Pro děti se připravuje (zřejmě na začátek dubna)
povídání na téma „Co si musíme s sebou vzít, pokud
chceme letět do vesmíru?“ A vy „starší“ se můžete těšit
na přednášku, která se chystá buď na začátek léta, nebo
na období září – říjen a tentokrát už pod hlavičkou nově
obnoveného Sokola. Včas budete samozřejmě na tuto
přednášku upozorněni (zpravodajem, na webu).
Jiří Fryč

Masopustní veselí
V sobotu 14. února proběhl v Přibyslavicích
a Radoškově po roční pauze masopustní průvod. Masek
se sešlo před hasičskou zbrojnicí opravdu hodně.
Na celý průběh dohlížel neoblomný pan doktor s milou
sestřičkou, Zdeněk Srstka pak na potkání nabízel dva
roztomilé pejsky, vhodné samozřejmě nejlépe k dětem.
Z pohádkových postav dorazila Karkulka spolu s vlkem
i myslivcem. Zlodějská banda Rafanů vyváděla
po celou dobu průvodu své psí kusy. Nechyběly
tradiční masky jako klaun, voják, silničář a mnoho
dalších.
Tato masopustní parta nadšenců za doprovodu
harmoniky a trubky obešla celou obec, před každým
stavením se masky řádně posilnily. Největší úspěch
měly klasické masopustní koblihy. Ten den byla
opravdu velká zima, proto bylo důležité se také zahřát,
což některým účastníkům průvodu nedělalo žádný
problém. Pravidelné posilňování a zahřívání také
přispělo k vytvoření skvělé atmosféry.
Veselou náladu si průvod udržel i po přemístění
do Radoškova, kde udělal svou návštěvou mnoha
občanům obrovskou radost.

Večer se na hasičské zbrojnici uskutečnila zábava
s kapelou Nonstop. Hosté přišli v hojném počtu,
v maskách i bez masek. O půlnoci byla vyhlášena
nejhezčí maska večera. Celý den i večer proběhl,
jak nejlépe mohl, a nám nezbývá nic jiného, než těšit
se na příští rok a vymýšlet další originální masky.
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Michaela Mičánková

ZE ŽIVOTA OBCE
Sbor dobrovolných hasičů Přibyslavice - od založení po současnost
Sbor dobrovolných hasičů v Přibyslavicích byl založen
20. června roku 1897. V těchto letech vznikaly hasičské
sbory i v okolních obcích jako všeobecně prospěšné
organizace
zachraňující
majetek
spoluobčanů
před požáry, jichž se tehdy vyskytovalo nadmíru.
U zrodu hasičů v Přibyslavicích stál pan Karel Staněk a
pan Ludvík Odehnal. Velký podíl na založení většiny
okolních sborů, tedy i toho přibyslavického, měl
náčelník velkobítešských hasičů bratr Jan Vorel,
jehož sbor byl založen již o 25 let dříve a který také
sbor vycvičil.
Když sbor dosáhl 18 členů, byly sepsány jeho první
stanovy, které byly v září r. 1897 předány c. k.
místodržitelství v Brně ke schválení. Byla to zároveň
oficiální žádost o povolení nového sboru, pod kterou
byli podepsáni Karel Staněk - starosta, František
Oplatek, Antonín Štefan, Adolf Fišer - radní, Ludvík
Odehnal, Josef Svoboda a Karel Hotárek. S velkým
elánem se hasiči hned po založení pustili do práce:
účastnili se různých slavnostních hasičských akcí
ve Velké Bíteši, Níhově, Svatoslavi a Tasově.
V zimním období pak hodně času věnovali speciálnímu
školení a výcviku, aby co nejdříve byli schopni účinně
bojovat s ničivým živlem - ohněm.
Již v roce svého založení byl sbor vybaven
pracovními stejnokroji a o rok později také
vycházkovými stejnokroji zhotovenými místním
krejčím Janem Moudrým. Nadšení zakládajících hasičů
dokazuje také fakt, že si uniformy platili z vlastních
prostředků.
Pro svou obětavou práci a ušlechtilé poslání byli
hasiči u veřejnosti velmi vážení, vždyť zasahovali
při požárech nejen v místě svého vzniku, ale i v okolí.
Sboru však stále chyběla větší finanční hotovost
a podpora obce na zakoupení nové výkonnější stříkačky
a stavbu skladiště.
Důležitost
hasičů
a naléhavost řešení nízké
akceschopnosti
místního
sboru se ukázaly při snad
největším požáru v obci.
Vypukl v pravé poledne dne
23. června roku 1909
v Otmarově
u
Krejčů
ve stodole domu č. 1. K ohni
přijelo
8
sousedních
hasičských sborů a přes
veškeré
úsilí
shořelo
až do základů 8 stavení.
Voda k ohni byla vedena
přes zahrady až z místního

rybníku. Po této ničivé události dostaly věci rychlejší
spád.
V roce 1910 bylo započato s výstavbou nového
skladiště v místě současné hasičské zbrojnice
a na podzim téhož roku obec zakoupila novou ruční
stříkačku taženou koňským spřežením od firmy
Smejkal. 28. října roku 1913 byla stavba skladu
dokončena a slavnostně hasičům předána.
Záhy však přišly jiné starosti - schylovalo se
k 1. světové válce. Od roku 1914 většina hasičů
postupně narukovala na frontu. Zůstali pouze 2 členové,
což znamenalo rozpad sboru na celých 5 let.
Po válce byla však činnost sboru opět obnovena:
hasiči nadále pohotově zasahují při požárech, vzorně
reprezentují obec při slavnostních příležitostech
a po roce 1930 se zapojují také do kulturního života
obce. Pořádají hasičské výlety, pouťové, plesové a jiné
taneční zábavy a zejména v období okupace odehrají
řadu úspěšných divadelních představení.
Po 2. světové válce, během níž byla činnost sboru
omezena okupačními směrnicemi, byla zakoupena
první motorová stříkačka PS 8 a sborový život se mohl
začít opět rozvíjet. Přibyslavičtí hasiči se účastní
veřejných cvičení, z nichž si odnáší mnohá prvenství
i ocenění, pamatuje se na omlazování sboru a přijímají
se noví členové. Hlavním úkolem však zůstává pomoc
při požárech a při různých živelných pohromách, dbá se
prevenci, tedy odstraňování příčin vzniku požárů.
Mimo jiné jsou členové sboru školeni pro pomoc
bližním při úrazech vzniklých přímo při požáru
i v každodenním životě.
Ve snaze pořídit si vycházkového stejnokroje se
hlavním zdrojem příjmu sboru stal sběr železného šrotu,
v menší míře pak výdělek z pořádání kulturních akcí
a zábav. Postupem času bylo také pořízeno vozidlo
Praga 150 a motorová stříkačka PS 16. O tuto techniku
se starali bratři Karel Burian
a Josef Kopáček. O několik
let později se motorové
agregáty vyměňují za nové
vozidlo
Tatra
805
a motorovou stříkačku PS
12.
Činnost sboru byla stále
aktivní. Důkazem jsou
zásahy
při
několika
požárech v naší vesnici: v
JZD hořel stoh slámy, v 60.
letech požár vzplanul ve
stodole
u Hejtmánků,
vyjíždělo
se ke dvěma
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požárům v Radoškově a na konci minulého tisíciletí se
hasila také hájenka na křižovatce ulic Radoškovská Sokolská. Dále sbor zasahoval u lesních požárů, zvl.
U požáru nedaleko benzínové pumpy u Motorestu,
kterého se zúčastnilo několik požárních sborů
z blízkého okolí.
Za dobu dlouhého trvání našeho sboru se ve funkci
starosty vystřídali: Karel Staněk (zakládající člen),
František Šrámek, Karel Sojka a Josef Kozel. Veliteli
zásahové jednotky se postupem času stali: Ludvík
Odehnal, Antonín Hotárek, Ladislav Doležal, Alois
Tunkr, Jiří Burian a Tomáš Habán.
V současné době sbor čítá 41 členů. Funkci starosty
vykonává Lubomír Kozel a velitelem je Aleš Antl. Sbor
se účastní oslav a výročí s koňskou stříkačkou, která je
stále v původním stavu. K této stříkačce jsme si pořídili
nové uniformy po vzoru hasičských uniforem z počátku
20. století, které zaplatila firma Drahomír Tunkr s. r. o.
V roce 2006 byla započata rekonstrukce budovy
hasičské zbrojnice, obec zakoupila nové hadice a byla
provedena rekonstrukce motorové stříkačky. Obec
ze svých prostředků také uvolnila 25 tisíc Kč na koupi
vycházkových hasičských uniforem.V poslední době
hasiči pomáhali obci stavbou zastřešení v areálu

tenisového kurtu, pořádají taneční zábavy i vánoční
zabíjačku.
Důkazem obnoveného zájmu o hasičskou činnost
je vytvoření mladšího družstva, jehož 9 členů vede
Vítězslav Božek ml. a které se již v minulém roce
zúčastnilo prvního závodu. Jejich hasičské dovednosti,
které zdokonalují každý čtvrtek v 17 hodin na hřišti
v Otmarově, lze vidět na nejbližších závodech
v Říčanech (18. 4.) a Újezdu u Rosic (26. 4.).
Informace o závodním družstvu i plánovaných akcích
najdete na jejich facebookovém profilu Hasiči
Přibyslavice.
Novinkou v činnosti hasičského sboru je založení
přípravky SDH, jejímiž členy se mohou stát děti od 6
let. Již 11 přibyslavických dětí trénuje pod taktovkou
Petra Blahy každou sobotu od 10 hodin opět
na otmarovském hřišti. Ani ženy či dívky nechtějí
hasiči pominout. V případě dostatečného zájmu se
uvažuje také o vytvoření ženského či smíšeného
družstva.
Je povzbudivé pozorovat, jak stárnoucí generace
SDH Přibyslavice konečně nachází své pokračovatele.
Snad jejich zájem přetrvá a povede místní sbor k mnoha
dalším kulatým výročím.
Lubomír Kozel, starosta SDH Přibyslavice

DOPIS OBČANŮM K VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI O SOUHLAS S PŘÍPOJKOU
Vážení spoluobčané,
vzhledem k pokročilému stádiu rozpracovanosti stavby
„Kanalizace a ČOV Přibyslavice“ a povinnosti na její
připojení z důvodu, kdy každý vlastník nemovitosti
produkující odpadní vody, je povinen tyto vody
likvidovat v souladu s platnými právními předpisy,
kterými jsou zejména zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
a zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu, si Vás dovoluji upozornit
na nutnost vyřízení územního souhlasu pro lokální
přípojku, tedy část kanalizace splaškových vod
od vyústění z objektu po připojovací šachtu umístěnou
na hranici pozemku.
V rámci usnadnění nabízíme možnost hromadného
podání a vyřízení žádostí o uvedený souhlas, včetně
vypracování zjednodušeného typového projektu
soukromé části kanalizační přípojky. Správní poplatek
za podání žádosti o územní souhlas je 500,- Kč a za
typový projekt jedné kanalizační přípojky dle obtížnosti
činícena dle nabídky 1450,- nebo 1800,- Kč.
Žádost a plnou moc k uvedenému úkonu je možné
vyplnit osobně na obecním úřadě, případně
elektronicky stažením dokumentů na webových
stránkách obce a zasláním vyplněných na adresu OÚ

Přibyslavice, a to nejpozději do 10. 4. 2015. Uvedené
dokumenty musí být podepsány všemi vlastníky daného
objektu.
Samotné napojení na splaškovou kanalizaci bude
možné pouze s vyloučením funkce jímky, příp. septiku,
tzn., že bude nezbytné realizovat jejich zrušení,
obtokování nebo přemostění. Rovněž napojování
dešťových vod do splaškové kanalizace je přísně
zakázáno. Realizace soukromé části přípojky bude
provedena na náklady majitele připojovaného objektu.
Při vlastní realizaci soukromé přípojky bude ve fázi
před zasypáním potrubí informován obecní úřad, který
provede kontrolu a zdokumentování skutečného stavu
připojení.
Aktuální harmonogram výstavby jednotlivých
úseků kanalizačních stok je vyvěšen na úřední desce
a na webových stránkách obce v sekci Kanalizace
a ČOV Přibyslavice, kde budou k dispozici i další
informace týkající se výstavby.
V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat.
S pozdravem
Ing. Iva Hadašová, starostka obce
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Nová obecní kompostárna
Obec bude v tomto roce během jarních měsíců uvádět
do provozu obecní kompostárnu v prostorách bývalého
zemědělského družstva, na kterou získala dotaci.
V rámci této dotace byl pořízen traktor s čelním
nakladačem, velkoobjemové kontejnery a štěpkovač.
A co je to vlastně kompostování? Jednoduše řečeno
je to kontrolovaný proces, během kterého za aerobních
podmínek (za přístupu vzduchu) vzniká z původního
bioodpadu činností mikroorganismů kompost. Jednou
z hlavních předností kompostování je výroba kvalitního
humusu, který se hnojením dostává zpět do půdy.
V kompostech lze zpracovat všechny organické
a hnojivé odpady. Výhodou kompostu je, že vzhledem
k humusu a dalším složkám je daleko hodnotnější pro
půdu než chlévský hnůj a jiné organické odpady.

Budovaná obecní kompostárna má plánovanou roční
kapacitu 149 tun a lze v ní zpracovávat pouze rostlinné
odpady ze zahrad. Občané Přibyslavic tak získávají
možnost ukládat zelený odpad do obecní kompostárny
jednak formou hnědých bio-nádob, které většina z vás
již několik let používá a které budou pro obec svážet
Technické služby města Velká Bíteš přímo na
kompostárnu,
druhou
možností
je
využití
velkoobjemových kontejnerů, které budou v obci
umisťovány dle aktuální potřeby.
Vyprodukovaný
kompost
bude
využíván
k zemědělským účelům.
Popřejme tedy nové kompostárně hodně let
úspěšného provozu!
Jiří Fryč

O čem jednal obecní výbor přesně před sto lety?
Před sto lety, tedy v r. 1915, se našim předkům nežilo
lehce. Okolo zuřila 1. světová válka, mnoho
přibyslavických mužů muselo narukovat, jejich ženy
zůstaly na děti a všechnu práci samy. I v tomto roce
ale bylo nutné dál žít své každodenní životy, řádně
spravovat věci osobní i veřejné.
Přibyslavický obecní výbor se k jednání poprvé sešel
6. 1. ve složení starosta - Jan Oplatek, 1. radní - Jan
Hotárek, členové výboru - Gustav Zvěřina, Antonín
Božek, Antonín Cipris, náhradníci - Jan Kožina, Josef
Stehlík, František Krejčí, František Křístel.
Na prvním zasedání se projednával, jak jinak, obecní
rozpočet na nadcházející rok. Po pečlivém projití všech
položek se jeví potřeba 5 850 k 85 h.
Trochu mimo pravidla se zastupitelé sešli v lednu
ještě jednou a první bodem jednání bylo navržení
prohlížitele mrtvol! Dnes kuriozita, ale dříve běžná věc.
Lidé totiž umírali doma, nevolali vždy lékaře. Proto
bylo nutné zemřelého úředně „ohledat", aby bylo jasné,
že např. nedošlo k násilnému činu. Za prohlížitele
mrtvol v Přibyslavicích byl jednohlasně zvolen pan
František Burian, rolník z Otmarova č. 6.
Druhý a poslední bod jednání byl už méně šokující.
Jednalo se rovněž o novém prohlížiteli, tentokrát však
dobytka. Protože dosavadní prohlížitel Antonín Doležal
i jeho náměstek Antonín Božek museli narukovat,
byl na tuto funkci navržen František Krejčí, rolník
v Otmarově, a na jeho náměstka František Křístel,
rolník tamtéž.
V únoru výbor projednával jedinou věc - žádost o
podporu (sociální dávku) pro Ludvíka Odehnala, který
ale žil v Brně. Podpora byla jednohlasně zamítnuta.
Žadatel dostal doporučení, aby se přestěhoval zpátky

do Přibyslavic, kde bude živen „pořídkou". Tímto dnes
už zapomenutým výrazem se označoval systém péče o
obecní chudé. Majetní občané dostali od obce určený
jeden den v týdnu, kdy museli navařit jídlo i pro své
chudé spoluobčany. Každý den se vařilo v jiné chalupě,
a tak byla výživa zajištěna. Nutno podotknout, že mnozí
bohatí nečekali na vyzvání a vařili jídlo dobrovolně,
ze své vlastní iniciativy.
Na březnovém zasedání výbor přiznal domovské
právo (trvalý pobyt) Václavu Šildelbergovi, jeho ženě
Marii a dětem Marii, Eugenovi, Adolfovi a Karlovi.
Rodina se přistěhovala z Říčan. Dále se zastupitelé
usnesli zvýšit příspěvek o 4 koruny Františku a Anně
Hotárkovým, kteří pečovali o osiřelé děti Františku a
Josefa Svobodovi. Dalším bodem bylo odhlášení
trvalého pobytu Janu Machovi, původně z Otmarova č.
6, který se odstěhoval do Vídně. A na závěr došlo
ke schválení mzdy pro dělníky odhazující sníh ze silnice
na 1 k 60 h denně.
Jak je vidět, před sto lety šel život trochu jinak než
dnes.
Lenka Rafaelová, lenka@rafael.cz, zdroj:okresní archív
Autorka je čtvrtou generací přibyslavského rodu, po dlouhých
letech strávených v Brně a Praze se nyní navrátila do rodné
obce. Věnuje se pátrání v dávných událostech, tvorbě
rodokmenů a sepisování příběhů rodů, domů i míst. Jde
vlastní cestou historického bádání se zvláštním zřetelem na
souvislosti přesahující do našich dnešních životů. Společně s
manželem také přináší osvětu v oblasti národní identity, pro
kterou nachází oporu v historii. Pořádají přednášky, semináře,
spolupracují na filmových dokumentech na toto téma.
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Hledá se… kronika
V Přibyslavicích, stejně jako v Radoškově, podle
některých vážených zdrojů měly být vedeny místní
neoficiální kroniky. Některý z obyvatel obce snad
zaznamenával dění v obci pro své vlastní potěšení, více
se o těchto historických pramenech neví. Taková
domácí kronika může být zdrojem informací o životě
v obci věru zajímavým a nejen pro náš zpravodaj velmi
cenným. Proto žádáme občany obou částí obce
o spolupráci při hledání kronik. Zahleďte se

do zaprášených krabic s knihami či rozsáhlých
domácích knihoven, zda náhodou ta jedna ručně psaná
vzácnost mezi nimi není. Popřípadě pokud si některou
z kronik vzpomínáte či jste ji kdysi spatřili, prosíme vás
o sdělení takové informace, a to na email redakce, popř.
telefon či osobně Ivanu Varmužovi. Informace vedoucí
k nalezení kronik budou náležitě odměněny.
-iv-

Fotokniha bude – za přispění občanů
V minulém roce byla zastupitelstvu obce nabídnuta
možnost zpracování fotoknihy zachycující historické
okamžiky v dění obce, výstavbu nových domů
i rozšiřování obce a další záležitosti historie dnes tolik
ceněné. Ukázky fotoknih z jiných obcí jsou velmi
působivé a jedná se o krásný dárek k životnímu jubileu
či hodnotný pamětní dar pro vzácné návštěvy. Stejně
tak by kniha byla určena k prodeji občanům.
Kniha bude taková, jakou si ji uděláme. Žádáme tedy

občany Přibyslavic i Radoškova o zapůjčení fotografií,
které se vážou k historii obce, a to od těch nejstarších až
do dnešních dní. Pokud máte informace o tom, kdy
a kým byla fotka pořízena, případně k jaké události se
váže, prosím doplňte fotografie o krátký text a doneste
je na obecní úřad. Fotografie budou evidovány,
následně oskenovány zpracovatelem fotoknihy
a navráceny majiteli. Za spolupráci předem děkujeme.
-iv-

Hledá se… kronikář
Jak je možná některým známo, obecní kronika již
dlouhou dobu nemá svého kronikáře, tedy někoho, kdo
by do ní zapisoval drobné zprávy o dění
v Přibyslavicích a Radoškově. Ač někomu může
připadat psaní kroniky zbytečné, v blízké i daleké
budoucnosti poslouží nejen jako poutavé a živé čtení

zájemcům o historii, ale také jako pramen dohledání
původu obecních proměn stavebních, majetkových
i osobnostních. Díky ní lze navázat na již zapomenuté
obecní tradice i vystopovat příčiny současné podoby
obce. Zájemci o tuto činnost nechť se přihlásí
na obecním úřadě nebo na emailové adrese zpravodaje.

ZVEME VÁS
Zdravý životní styl a hubnutí - přednáška
TJ Sokol Přibyslavice vás srdečně zve na přednášku „Zdravý životní styl a hubnutí", kterou si pro vás připravila
Ing. Markéta Kratochvílová. Můžete se těšit na zajímavé tipy a osvědčené rady ohledně jídelníčku. Protože je Markéta
zkušenou nezávislou obchodní poradkyní a osobni trenérkou fitness, přijdou si na své i příznivci pohybových aktivit.
Přednáška se uskuteční v prostorách hasičské zbrojnice dne 9. 4. 2015 v 18 hodin.

Pálení čarodějnic v Radoškově
TJ Sokol Přibyslavice vás zve na pálení čarodějnic, které proběhne ve čtvrtek 30. dubna od 18 hodin na hřišti
radoškovské sokolovny. Připraveno bude kromě velkého ohně také bohaté občerstvení – grilované maso, točené
pivo, nealkoholické nápoje i něco na zahřátí. Budete-li chtít v sokolovně přenocovat, je třeba si vzít karimatku
a spacák.
Součástí bude také program pro děti ve věku od 5 do 13 let. Sraz je v 15 hodin u hasičské zbrojnice. Bude
připravena cesta lesem do Radoškova s programem „honba na čarodějnice“ a následné opékání špekáčků s kytarou
a hrami. Nazpět se děti dostanou za autobusem v půl sedmé za doprovodu dospělých nebo si je mohou rodiče
vyzvednout v Radoškově. Mladší dítka se mohou účastnit za doprovodu rodičů či po domluvě. Abychom věděli, pro
kolik děti připravujeme program, prosím přihlašujte svá dítka na mail: tjsokolpribyslavice@gmail.com nebo na tel.
602386905. Vše pod záštitou Sokola a zkušených táborových vedoucích.
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Lampionový průvod
Přibyslavická Chasa společně se Sborem dobrovolných hasičů a Sokolem obnovuje tradici lampionového průvodu
na oslavu 70. výročí ukončení druhé světové války. Průvod proběhne 8. května, sraz je naplánován na 17 hodin před
obecním úřadem. Za doprovodu hudby se půjde k pomníku padlých, kde je naplánován krátký vzpomínkový
program. Následně bude probíhat opékání špekáčků u kurtů. Všichni občané jsou srdečně zváni. Svým ratolestem
nabalte lampiony a špekáčky do batůžků. Několik lampionů bude k zakoupení přímo na místě, stejně tak bude možné
zakoupit špekáčky a nápoje.

Hasičská zábava
SDH Přibyslavice vás zve na taneční zábavu, která se koná 30. května na tenisových kurtech. K tanci a poslechu
hraje kapela Renovace. Občerstvení zajištěno.

Pozvánka na cvičení FITBALLu
Máte sedavé zaměstnání nebo trávíte dlouhé hodiny za volantem, popřípadě stojíte dlouhé hodiny v práci? Vaše svaly
jsou povolené a kondice se rovná nule? Pak je nejvyšší čas navštívit naši hodinu fitballu, která probíhá každé
úterý v 19.30 na hasičce v Přibyslavicích.
Co je fitball? Je to způsob cvičení, který se provádí za pomoci velkých nafukovacích míčů. Cvičení má velkou
výhodu v tom, že je vhodné pro všechny generace, také pro starší lidi, dokonce i pro těhotné. Na míči je možné se
pohupovat, hopsat, sedět nebo ležet.
Hodina začíná 15minutovou rozcvičkou - lehkou aerobní choreografií - a pokračuje sestavou na míči, aby se
správně zahřály svaly. Posilujeme ruce, stehna, hýždě, břišní svaly. Posilujeme a protahujeme zádové svaly. Hodina je
zakončena nezbytným strečinkem a relaxací.
K hodině fitballu potřebujete velký nafukovací míč (overball) a podložku. Ostatní cvičební pomůcky zapůjčíme
nebo zařídíme. Více informací na tel. č. 739 772 266 nebo na emailu romca.f@centrum.cz
Těší se na vás za Sokol Přibyslavice

Romana Božková

Ředitelka školy
Mgr. Blanka Gaizurová
Tel.: 566 789 552
Mobil: +420 724 335 923
Vážení rodiče, ve školním roce 2015/2016 opět otevíráme

přípravný stupeň základní školy speciální.
Vzděláváme děti se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se
souběžným
postižením
více
vadami
nebo s poruchou autistického spektra. Přijímáme děti od školního roku, ve kterém
dovrší pěti let věku, a to i v průběhu školního roku.
www.specskolabites.cz

Zpravodaj P+R,2/2015, 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: Romana Božková, Jiří Fryč, Iva Hadašová, Lubomír Kozel st., Zuzana Kozlová, Michaela Mičánková,
Jana Pavlů, Lenka Rafaelová, Ivan Varmuža. Zpravodaj byl vytištěn na náklady obce.
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