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Milé čtenářky, milí čtenáři,  

člověku se hned kouká na svět radostněji, když se naše 
životy pomalu, ale jistě vrací do normálu. O tom svědčí 
také pozvánkami překypující aktuální číslo zpravodaje. 
Naše spolky nelenily a připravily si pro vás na letní 
období sportovní, kulturní i jiné společenské akce,         
z nichž většinu již lze považovat za tradiční, a všichni 
jsme jistě rádi, že o ně nepřijdeme. 

 

 

Než se však k pozvánkám prolistujete, nezapomeňte si 
přečíst zprávy z jednání zastupitelů, pozdrav                   
z Barbarské osady ani historické okénko, v němž Lenka 
Rafaelová přibližuje záležitosti projednávané na 
zastupitelstvu před sto lety. 

Krásné a společenské léto vám přeje 

 
Zuzana Kozlová

Vážení spoluobčané,  
 

dovolte nám, abychom Vás informovali o nejnovějších událostech naší obce a také o tom, co se v nejbližší době 
chystá. 

Další dobré zprávy pro Vás máme v oblasti financování. Naše obec získala příslib dotací z rozpočtové kapitoly 
Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2021, podprogram Podpora obnovy 
a rozvoje venkova pro následující stavební akce: 

 „Revitalizace budovy Salajky - Multifunkční objekt Přibyslavice“ – dotace ve výši 10,0 mil. Kč, 

 „Modernizace víceúčelového hřiště“ – dotace ve výši 1,906 mil. Kč, 

 „Oprava MK Přibyslavice“ – dotace ve výši 1,817 mil. Kč. 
 

 
 

Poslední z vyjmenovaných akcí je dále podpořena z rozpočtu Jihomoravského kraje z programu Podpora rozvoje 
venkova dotací na rekonstrukci místních komunikací ve výši 250 tisíc Kč. Dotace z MMR a JMK pro tuto akci budou 
použity na rekonstrukci částí ulic Sokolská a Dlouhá. Na základě výběrového řízení bude tuto rekonstrukci realizovat 
společnost TERRABAU, s.r.o., která podala nejnižší cenovou nabídku. 

 
Na jednání zastupitelstva obce Přibyslavice konaném dne 2. června 2021 byl Tělocvičné jednotě Sokol 

Přibyslavice dán příslib spolufinancování rekonstrukce sokolovny v Radoškově ve výši cca 3,3 mil. Kč. Tento příslib je 
nutný k tomu, aby Tělocvičná jednota Sokol Přibyslavice mohla požádat o investiční dotaci Národní sportovní 
agenturu. Pokud by se dotaci podařilo získat, pak by bylo možné provést rekonstrukci sokolovny až do celkové výše 
cca 10,0 milionu Kč (obec by hradila přibližně 33 % z této částky). V případě realizace této akce obec Přibyslavice 
získá na výše uvedenou budovu předkupní právo s možností odečtu dotované částky včetně inflační doložky na dobu 
25 let. 

Od 1. srpna 2021 dojde ke změně v rámci fungování Zastupitelstva obce. Na základě projednání a hlasování 
zastupitelů na výše zmíněném jednání Zastupitelstva obce bude pan Aleš Tunkr vykonávat funkci místostarosty 
nadále jako neuvolněnou. 
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Zastupitelstvo obce také schválilo zveřejnění záměru o umístění Z-BOXu společnosti Zásilkovna s.r.o. u hasičské 
zbrojnice, souhlasilo s rekonstrukcí dětského hřiště u rybníka a usiluje o výstavbu pomníku padlým spoluobčanům 
obce Přibyslavice. 

Další pozitivní zprávou je, že bylo vyhověno opakované žádosti obce a od 13. června 2021 bude obnovena 
obslužnost místní autobusové zastávky Přibyslavice dálkovými spoji jedoucími z Vysočiny do Brna na ÚAN Zvonařka 
a zpět. 

Z důvodu častých komplikací při provozu čistírny odpadních vod, které byly způsobeny vhazováním a vyléváním 
nepovolených látek a materiálů do odpadů a toalet v místních nemovitostech, žádáme občany, aby do splaškové 
kanalizace nevhazovali vlhčené ubrousky, zbytky jídel a potravin, chemikálie a podobně. Tyto látky razantně snižují 
efektivitu čistícího procesu a způsobují tak nemalé komplikace a zvýšení nákladů na provoz čistírny odpadních vod. 

Vzhledem k dlouhodobé minimální činnosti obecní knihovny a nevyhovujícím prostorám, ve kterých byla 
umístěna, došlo k pozastavení její činnosti. Toto pozastavení bude platné do doby, než obec nalezne vhodnější 
prostory a formu jejího fungování. 

 

S pozdravem za zastupitele Přibyslavic  
Jana Pavlů a Iva Hadašová 

 

Salajka včera, dnes a zítra ... 
 

Současnost je i budoucí minulost a je nutné ji podle toho tvořit ... 
 

 

... obnovení a návrat k důstojnosti, kterou si zaslouží/me ... 

... musí začít. 
 

Ing. Iva Hadašová, starostka obce 
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Srdečně zdravíme příznivce Osady!  
 

Když se vám stýská po dřevárnách, udělejte si ji u sebe doma! Aneb vysvětlení pro neznalé –  dřevárna je šerm 

s dřevěnými, měkčenými zbraněmi místo železných. Je to záliba, která v česku začala v devadesátých letech minulého 

století a se značnými obměnami se drží dodnes. První dřevárny probíhaly tak, že se sešlo pár nadšenců v teplákách    

a mlátili se násadami od košťat. Úroveň se však postupně zvedala, až se objevily propracované kostýmy a masky. 

Dřevěná topora nahradily někdy dost zdařené dřevěné repliky mečů, palcátů a seker. Počty účastníků stoupaly           

a „dřevárny“ se tak staly plnohodnotným koníčkem pro mladé s mnohdy kvalitním zázemím.  

V dnešní době již nejsou výjimkou akce na hradech či velké bitvy s propracovanými kulisami a katapulty. 

Organizátoři vytváří pro hráče celé fantasy světy s vlastními pravidly, kde můžete klidně týden hrát svoji roli                

a patřičně si to užít. Na rozdíl od železa jsou 

dřevárny laděny spíše do fantasy a nároky 

na kostýmy a zbroje nejsou tak přísné jako 

v klasickém historickém šermu, proto je 

tato zábava taková hravější a bezpečnější na 

rozdíl od historických bitev, kde už je 

potřeba vyvinout určité úsilí a zručnost.  

No, to by bylo jen na úvod, celé toto 

téma by se rozhodně do tohoto článku 

nevešlo.  

Tak tedy: Když se vám stýská po 

dřevárnách, udělejte si ji u sebe doma! 

Proto jsme uspořádali minulý víkend 

velký trénink s dřevěnými zbraněmi, okořeněný bezuzdným veselím a čepovaným pivem! Sešlo se nás kolem třiceti, 

což už je počet, ve kterém se dá něco zažít. Zručný trpaslík Obelix dovezl se svými kumpány obří zbrojnici, ve které 

bylo k zapůjčení opravdu velké množství rozličných zbraní od tesáku přes sekery a palcáty až po obouruční kladiva 

(ano, z jednoho mám doteď odřené čelo ). Skřetí Brekeke tlupa v čele s Banánem nám dodala zase spoustu luků       

a šípů, díky kterým jsme mohli uspořádat střelecké arénky.  

No, byla to sranda – během soboty jsme uspořádali kromě klasické arény 1 v 1 o poukázky do hospody pro vítěze 

také boj na dýky, apokalypto (ano, podle toho filmu – jedni utíkají, druzí je loví, muhehehe), magickou arénu (kde se 

čtou svitky, které se válí na zemi – efekty typu „obejmi strom“ mluví za vše), hromadné boje i bezhlavé střílení, 

dokud nedojdou šípy.  

Večer již byli všichni ubití a unavení, takže to dopadlo přesně tak, jak mělo. Dokonce nám bohové přáli a obešlo 

se vše bez úrazu, což je také k dobru. Barbarská krčma se postarala o jídlo a dobré pití, a tak k večernímu hodování 

nic nechybělo a za zvuku kytary a bubnu se zpívalo a veselilo až do ranního kuropění.  

Nu, doufejme, že akci brzy zopakujeme a že bude opět veselo  

AHU !!!  

Zdraví            

Mamut 

 
 
 

O čem se v Přibyslavicích jednalo před 100 lety – část 2. 
 

Koncem června se po delší pauze sešla obecní rada, aby projednala několik nových výnosů okresního úřadu. Týkaly se 
zásobování obilím, ochrany polní úrody, ale i správnosti potvrzování žití dětí nebo neprovdanosti vdov. Jeden              
z výnosů oznamoval živelnou pohromu v obcích Kouty a Loučná nad Desnou a vybízel k zaslání finanční podpory. 
Zastupitelstvo rozhodlo o uspořádání sbírky dům od domu ve prospěch nejen postižených obcí, ale i Českého srdce     

ZE ŽIVOTA OBCE 

HISTORICKÉ OKÉNKO 
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a slepců. Podpora se měla poskytnout také z obecní 
pokladny. Na základě dalšího výnosu, 
o chudinském zásobování levnou moukou a chlebem, se 
rada usnesla ustanovit komisi, která sepíše seznam 
potřebných občanů v obci. Jednalo se také o převzetí 
knihovny od místního spolku Odbor národní jednoty 
(předchůdce Sokola) do společného užívání       
a následném nákupu nových knih. Bylo dohodnuto pro 
veřejnou knihovnu zakoupit tyto knihy: autor M. Hýsek – 
Alois Jirásek za 1,50 K, Karel Stloukal – Bílá Hora  
a Staroměstské náměstí za 2,30 K, A. Caha – Pomsta 
Habsburkova za 3 K, Drtinova čítanka za 17,60 K a Bílá 
Hora a její následky od předního historika J. Pekaře za 23 
K.  

Začátkem července se konala opět mimořádná 
schůze zastupitelstva, v níž se projednávala oprava 
obecních cest. Materiál se bude získávat 
lámáním kamene v lomu za školou, denní mzda pro 
jednoho dělníka 25 K, za dovážku jedním párovým 
povozem 100 K denně. 

Za deset dní se zastupitelstvo sešlo znovu. Jan 
Vetiška, řídící učitel, se vzdával funkce tajemníka  
z důvodu stěhování do Velké Bíteše. Novým tajemníkem 
byl ustanoven Karel Burian. Zastupitelstvo dále rozhodlo 
o zvýšení příplatku na výživu osiřelé nezletilé Františky 
Svobodové, která žila v pěstounské péči u Fr. Hotárka, na 
30 K za rok a o Karlu Procházkovi jako novém vydavateli 
přídělových lístků. 

Další schůze zastupitelstva se konala 7. srpna. Dle 
okresního nařízení se sestavovala komisi k hubení 
zavíječe pelyňkového. Ustanoveni byli Gustav Zvěřina, 
zástupce rajhradského velkostatku, Fr. Krejčí, Fr. Burian, 
Jan Hotárek. Jednalo se také o nařízení hubit bechyni 
sosnovou. Výnos ministerstva školství o zřizování 
Lidových chovných kurzů byl vzat na vědomí. Poté 
zastupitelstvo přijalo oznámení o změně pobytu Jana 
Štefana, nar.  1873 v Přibyslavicích, přijatého společně  
s manželkou Johanou do Brna, a Fr. Svobody, nar. zde  
r. 1882, přijatého i s manželkou Bertou a dcerami Marií  
a Františkou do Babic u Rosic. Na závěr zastupitelstvo 
odsouhlasilo proplatit třetinu ošetřovacích výloh za 
nemocného Josefa Zedníčka z Otmarova. 

Následující schůze byla svolána na 25. září. Opět se 
volila komise, tentokrát osvěty a knihovní rady a jejími 
členy se stali: Karel Kotík, předseda, Josef Žák, 
místopředseda, Alois Kračmar, jednatel, Karel Burian, 
pokladník, a Fr. Šrámek, Hynek Urbánek, Jan Hotárek 
jako knihovní. Dalším bodem byla pomoc ruským dětem, 
zastupitelstvo doporučilo občanům dle svých možností 
vyhovět. Řešení vyžadovala také nelehká situace osiřelé 
nezletilé Františky Svobodové, toho času v pěstounské 
péči rodiny Hotárkovy, obývající obecní byt v hasičce. 
Zastupitelstvo rozhodlo, že v zájmu dítěte musí být  
z rodiny vzato, aby se naučilo práci a řádnému 
životu. Nelehké dětství, bohužel, i přes tento zásah 

Františku negativně ovlivnilo, protože  
v dospělosti řádným životem nežila. Potloukala se krajem 
jako žebračka, měla několik nemanželských dětí, o které 
se nedokázala postarat, a proto jí je musela obec 
odebírat a svěřovat pěstounům. Dále zastupitelstvo 
řešilo dražbu dovozu uhlí a dříví pro školu. Zakázku na 
dovoz 30 q uhlí získal Fr. Šrámek za 10 K/q, dovoz dříví 
vydražil Jan Dolníček za 4 K/m3. Závěrem bylo 
rozhodnuto, že členové zastupitelstva, kteří se 
nedostavili, budou pokutování.   

Schůze zastupitelstva ze dne 9. října měla jediný 
předmět jednání – prodej 108 kg mosazi se staré 
hasičské stříkačky Karlu Kořínkovi z Braníškova, 
žádajícímu v důsledku poklesu ceny mosazi slevu. 
Žádosti bylo vyhověno          a mosaz byla ponechána 
kupci za cenu 1000 K, kterou už dříve zaplatil jako 
zálohu. 

Začátkem listopadu se sešla obecní rada, aby 
projednala ustanovení ředitele místní školy a industriální 
učitelky tamtéž. Řídícím učitelem byl jednohlasně 
jmenován žadatel Karel Kotík, v případě industriální 
učitelky (výuka ručních prací) zvažovala rada žadatelky 
dvě, sl. Gregorovou a p. Čermákovou. Místo nakonec 
získala sl. Gregorová s odůvodněním, že jmenovaná na 
škole učí už dva roky, na místo industriální učitelky čeká 
10 let a má otce na výminku, kdežto p. Čermáková 
má výživu zajištěnu od svého manžela, odborného 
učitele v Brně, který také vlastní      v Brně dům, a tudíž 
je finančně dobře postaven. Dále se jednalo  
a rozhodovalo o financích na alespoň nejnutnější opravy 
školní budovy a o kácení obecního lesa. 

V listopadu se sešla obecní rada ještě jednou kvůli 
projednání žádosti Fr. Melkese o finanční vyrovnání za 
jeho půlroční práci obecního písaře. Bylo dohodnuto, 
aby bylo dodáno předem sjednaných 60 kg žita, což 
převedeno na peníze činí 240 K. Z této částky jmenovaný 
věnuje 50 K obecní knihovně s podmínkou, aby se obnos 
použil ke koupi    2 až 3 dílů povídek spisovatele V. B. 
Třebízského.  

V čase adventním, 16. prosince, se zastupitelstvo 
sešlo, aby společně s finanční radou sestavilo a připravilo           
k veřejnému nahlédnutí rozpočet na příští rok 1922.  

Poslední letošní schůze zastupitelstva se konala 26. 
prosince, tedy ve druhém vánočním svátku. Předmět 
jednání však neměl z Vánocemi nic společného, řešil se 
obecní rozpočet na příští rok, který musel být 
přepracován podle nového zákona a nových formulářů. 
Zastupitelstvo stálo před otázkou, čím dorovnat 
očekávaný obecní schodek          a nakonec rozhodlo 
zvýšit daň z piva, lihu, lihovin, občerstvujících nápojů a ze 
psů. Oběma přítomným majitelům hospod Janu 
Hejtmánkovi z č. 1. a Hynku Urbánkovi z č.18. bylo 
uloženo platit daň 100 K bez zvýšení cen a částka za psa 
byla určena na 2 K za kus. Zastupitelé se usnesli zažádat 
u zemského výboru o povolení těchto nových daní. 
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Poté byla schůze z důvodu pokročilého času přerušena a její pokračování přesunuto do roku 1922, který přinesl 
našim předkům nejen obvyklé a očekávané starosti i radosti, ale i nové výzvy, na něž zavzpomínáme na stránkách 
zpravodaje zase za rok. 

Lenka Rafaelová, lenkaraf@gmail.com 
 
 
 
 

„Jsme tu pro druhé lidi, především pro ty, na jejichž úsměvu a blahu závisí naše vlastní štěstí.“ 

                                                   Albert Einstein 

„Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí, zatímco moudří lidé jsou vždy plní pochybností.“ 

            Bertrand Russell 

„Člověk získává na síle tím, že se přizná ke svým slabostem.“ 

        Honoré de Balzac 

 
 
 

KOUPÍM NÁLEPKY OD ZÁPALEK DO SBÍRKY (I CELOU SBÍRKU), TEL. 606 446 919. 

 
 
 
 

 

CITÁTY A MOTTA NAŠEHO ZPRAVODAJE  

KOUPÍM, PRODÁM… 

ZVEME VÁS 

mailto:lenkaraf@gmail.com
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