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Milé čtenářky, milí čtenáři,
společně s prvními náznaky jara přicházíme s prvním číslem přibyslavického zpravodaje. A podobně jako jaro, které
se nechává tušit v nesměle hřejivých paprscích slunce, drze štěbetavých hlasech ptáků a opatrně vykukujících listech
raných tulipánů, také my začínáme 8. ročník časopisu pozvolna a opatrně. Nemusíte se bát, že vaše klidné a lenivé
předjarní dny narušíme přemírou informací.
Ono ani moc není o čem psát. Oficiální společenské akce byly znemožněny protiepidemickými opatřeními
a místní spolky ještě nestihly loňský rok zbilancovat. To jistě bude záležitostí dalšího, dubnového, čísla.
S optimismem a nadějí však můžeme hledět na nastávající předvelikonoční období, které je rámováno
masopustem a velikonočním týdnem. Oba mezníky si můžete užít společně s ostatními (viz pozvánky).
Obecní samospráva však nezahálí: plánuje a buduje, využívá k tomu peníze našetřené z dob minulých a snaží se
zajistit, aby finanční rezerva nebyla příliš snížena současnou inflací. Jak se dozvíte z článku od obecních zastupitelů,
ani naše peněženky nebudou ušetřeny zvýšených výdajů za odpady, vodné a stočné.
Jsme také rádi, že díky článku paní Rafaelové můžeme opět nakouknout na schůze přibyslavických zastupitelů
před sto lety.
Slunce nejen v duši vám přeje
Zuzana Kozlová

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Vážení spoluobčané,
v závěru minulého roku byl Zastupitelstvem schválen rozpočet obce pro rok 2022. Rozpočet byl schválený se
schodkem, který bude krytý přebytkem hospodaření z minulých let. Důvodem pro tento schodek jsou náklady
spojené s revitalizací budovy Salajka, které jsou z části kryty dotací z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní
rozvoj. Dále je v rozpočtu počítáno s dokončením modernizace víceúčelového hřiště, opravou komunikací, revitalizací
okolí budovy Salajka, pořízením nového vozu pro potřeby obce (stávající vozidlo je z roku 2004 a jeho současný stav
je nevyhovující), rekonstrukcí veřejného osvětlení v Radoškově a pravidelnými výdaji spojenými s podporou místních
spolků, provozem obce a Mateřské školy Přibyslavice.
Dále byla schválena nová Vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Přehled výdajů spojených s likvidací odpadu a způsoby jejich úhrady pro rok 2021 (vyhodnoceno k počátku prosince
2021) jsou uvedeny v následující tabulce.

Výdaje na likvidaci odpadu (Kč)
likvidace bioodpad

154 705

likvidace papír, plasty, sklo

152 299

likvidace nebezpečný odpad

28 173

likvidace SKO

221 624

Výdaje na likvidaci odpadu celkem

556 801
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Příjmy z poplatků za odpad, odměny za třídění (Kč)
poplatky za odpad

181 732

odměny EKO-KOM, kovy, tuky

72 181

Příjmy celkem

253 913

Doplatek obce na systém odpadového hospodářství (Kč)

302 888

Z této tabulky je zřejmé, že obec dotuje likvidaci odpadů částkou cca 300 tis. Kč. Je nutné počítat s tím,
že náklady na likvidaci odpadů v roce 2022 porostou. Z tohoto důvodu došlo k navýšení základní částky
poplatku na jednu osobu na 400,- Kč. Děti do 6 let včetně a osoby osmasedmdesátileté a starší jsou od
poplatku zcela osvobozeny. Děti od 7 do 15 let včetně budou platit 300,- Kč.
Stejně jako na likvidaci odpadů přispívá obec i na vodné. Obec je povinna vytvářet fond na obnovu
obecního vodovodu a kanalizace. Za tímto účelem má zřízený Fond obnovy vodohospodářského majetku,
do kterého pravidelně jedenkrát za rok převádí částku 696 tis. Kč. Z toho 266 tis. Kč na vodovod a 430 tis.
Kč na kanalizaci. Z přehledu v tabulce je zřejmé, že příspěvek obce v roce 2020 byl ve výši cca 515 tis. Kč.
Vodné za rok 2020 (Kč)
Příjmy

324 748

Výdaje

427 926

Ztráta

103 178

Stanovená výše odvodu do Fondu obnovy
vodohospodářského majetku (výdaj)

266 000

Doplatek obce (výdaj = odvod do fondu)

369 178

Stočné za rok 2020 (Kč)
Příjmy

708 634

Výdaje

424 536

Výnos

284 098

Stanovená výše odvodu do Fondu obnovy
vodohospodářského majetku (výdaj)

430 000

Doplatek obce (výdaj = odvod do fondu) (Kč)

145 902

Z důvodu navýšení ceny elektrické energie dojde pro rok 2022 k navýšení ceny dodávané vody na 30,25 Kč včetně
DPH. Z tohoto důvodu je od 1. ledna 2022 stanovena cena vody za 1 m3 ve výši 27,- Kč včetně DPH. To znamená
nárůst o 2,- Kč. Rozdíl v ceně bude hrazen z rozpočtu obce.
Paušální částka stočného pro jednotlivce je na rok 2022 stanovena ve výši 1 580,- Kč a pro rekreační objekt ve
výši 1 185,- Kč; obojí včetně DPH. Pro provozovny, které jsou napojeny na obecní vodovod, bude stočné stanovováno
na základě skutečné spotřeby vody a ceny stočného za 1m3.
Obec bude v roce 2022 také přispívat na financování systému IDS JMK a to v nové výši 100,- Kč na obyvatele.
Dosud obec přispívala částkou 50,- Kč na obyvatele.
Zastupitelstvo
obce
schválilo
žádost
společnosti
PROSTAVBY, a. s. o prodloužení termínu dokončení stavby
„Modernizace víceúčelového hřiště v obci Přibyslavice“
z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro pokládku
finálního povrchu z umělého trávníku. Pro tuto činnost je třeba stálá teplota mezi dnem a nocí, aby nedocházelo
k porušení spojů mezi materiály a vytváření zvlněného povrchu. Nový termín dokončení díla je 30. dubna 2022. Obec
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na tuto stavební akci prozatím v roce 2021 přijala dotaci z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj ve výši
cca 1,187 mil. Kč.
V roce 2016 obec investovala 5 mil. Kč do dluhopisu společnosti CYRRUS, který byl splatný 31. prosince 2021.
Výnos úroků z dluhopisů je cca 850 tis. Kč. Obec bude v této investici pokračovat nákupem nového typu dluhopisu od
společnosti CYRRUS. Jedná se o zero bond (diskontovaný) dluhopis. Oproti starému Cyrrus Premium dluhopisu klient
získává vyšší roční úročení 3,5 % (Cyrrus Premium měl 3,25 % p. a.). Výnos bude vyplácen až při splatnosti dluhopisu
zpětně. Klient proto profituje ze složeného úročení. Dluhopis lze bez poplatku kdykoli prodat. Peníze klient obdrží
nejpozději do tří měsíců. Nový dluhopis je vystaven na Cyrrus Group a to přináší ještě větší snížení rizika.
Realizace stavební akce „Revitalizace budovy Salajka – Multifunkční objekt Přibyslavice“ započala předáním
staveniště dne 7. prosince 2021. Na stavbě probíhají bourací práce, byly odstraněny přebytečné příčky, staré omítky
a vybourány podlahy.
S pozdravem za zastupitele Přibyslavic
Jana Pavlů a Iva Hadašová

HISTORICKÉ OKÉNKO
O čem se v Přibyslavicích jednalo před sto lety
V roce 1922 vkročilo nové Československo už do
čtvrtého roku své existence. Zda tento krok budil
emoce
u našich předků, se z úředních zápisů
pořízených na obecních schůzích nedozvíme.
Vidíme, že obec se především potýkala
s nedostatkem financí, vedoucím k jistě
nepopulárnímu zvyšování daní. Je hezké, že
i přesto se zastupitelé nepřestali snažit o další
zvelebování vesnice, např. sázením třešňových
stromků nebo pořízením zvonu.
Tohoto roku se poprvé sešlo obecní
zastupitelstvo až koncem února. Jako vždy na
začátku období se řešilo obecní hospodaření,
počítaly se peníze a sestavoval se finanční plán na
nový rok. Celkový příjem za rok minulý činil 16 506
kč a celkové vydání 13 738 kč. Protože zůstatek byl
pro budoucí obecní hospodaření absolutně
nedostačující,
naplánovala
rada
zavedení
zvláštních dávek z alkoholu, občerstvujících nápoj
a pořádání zábav, dále zvýšení poplatku za psa na
150 kč a přirážku 80 % k dani činžovní a 40 %
k
daním
ostatním.
Pokud
by
došlo
k mimořádnému
hospodaření budou
daně
navýšeny o 113 %. Dalším předmětem jednání
byla péče o obecního sirotka
Františku
Svobodovou. Starosta zastupitelům oznámil, že
předsedou okresní péče o mládež mu bylo

nařízeno, aby dítě z jeho dosavadního domova
u manželů Hotárkových odebral a umístil jinam.
O pěstounství projevili zájem hajný Březina a člen
rady Karel Burian. Protože se hajný Březina
k jednání nedostavil, děvče bylo svěřeno
K. Burianovi s podmínkou, že pokud hajný projeví
zájem o osvojení, Františka mu bude předána.
Další schůze se konala hned za pár dní,
začátkem března, a řešili se především řetězy
k obecní studni
v Otmarově. Starosta oznámil,
že mu je mu opakovaně vytýkáno, kam se řetězy
poděly. Šetřením bylo zjištěno, že se nacházejí ve
dvou okolních domech – v č. 101 u p. Krejčího
a v č. 102 u Ant. Božka. Bylo usneseno, aby
jmenovaní řetězy vydali, poté se jeden řetěz nechá
jako rezervní a druhý, starší, se prodá ve prospěch
obce. Bylo také dohodnuto, že má p. Urbánek
vydat zbytky obecní pumpy spodní, nacházející se
před jeho domem č. 18. Studna bude poté na
žádost p. Urbánka vyčištěna a zakryta. Na závěr
rada schválila žádost p. Procházky o nákup 50 ks
stromků třešní k vysazení.
O výsadbě třešní se jednalo i na další březnové
schůzi. Nejprve se muselo schválit pokácení dvou
starých třešňových stromů rostoucích v lokalitě Ve
žlebě. Finanční komise navrhla dát pokácené
stromy do dražby za vyvolávací cenu 50 kč
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a utržené peníze použít na zakoupení a výsadbu
stromků nových. Dále se přečetl dopis Atn.
Chmelíčka z Opatovic o dětech místního
příslušníka Albína Štefana. A. Chmelíček žádal
obec, aby zakročila, protože děti jsou ve špatném
stavu. Rada se usnesla odkázat děti na starost
jejich rodičům, kteří jsou mladí a práceschopní.
Dubnová
schůze
řešila
obecní
nemocničku. Okresní politická správa žádala obec
o vyrozumění, zda se ve vesnici nachází nemocnice
(ošetřovna), a pokud ne, je nutno ji zřídit.
Zastupitelé se usnesli na odpovědi, že obecní
nemocnička (dnešní budova u kurtů, dříve
nazývaná obecní pastoušky) byla ve válce zabrána
na byt, v němž nyní bydlí zedník Fr. Hotárek. Tomu
už bylo sděleno, že prostor musí do dvou měsíců
vyklidit. Dále se jednalo o pozemku Ve žlebu, už
osazeném novými třešňovými stromky. Na návrh
pana starosty bylo rozhodnuto rozdělit pozemek
na díly a ty pronajmout k vyžínání trávy
s podmínkou, že nebude na dílech docházet
k pastvám a že přednostní právo dostanou
bezzemci.
Další dubnová schůze určila pro pronajímání
travních dílců mezi mladými třešněmi konkrétní
podmínky, a to vyvolávací cenu jednoho dílce za
5 kč. Pronajímat se budou také obecní pastviny za
vyvolávací cenu 50 kč za jeden dílec. Na obou
proběhlých dražbách obec nakonec vybrala 1773
kč.
Na schůzi na konci května rada určila k prodeji
řetězy z obecních studen za vyvolávací cenu 22 kč.
Znovu bylo přikázáno Fr. Hotárkovi uvolnit byt
v prostoru bývalé nemocničky a rozhodnuto, aby
se dočasně nastěhoval k panu Cyprisovi, obyvateli
druhé místnosti v pastouškách. Projednávala se
také veřejná sbírka na zakoupení zvonu, jejímž
zorganizováním byli pověřeni Al. Šandera a Fr.
Šrámek.
Za týden se zastupitelé sešli znovu a řešili
obecní rybníček pod kovárnou (dům č. 32).
Nejbližší sousedé bez vědomí obce rybníček

prohloubili a vyházenou hlínou a štěrkem v tomto
místě nepřiměřeně zúžili cestu. Sousedům bylo
domluveno a usneseno dodatečné schválení
prohloubení rybníčku pod podmínkou, že břehy
budou ohrazeny ráhny a proti zúžení cesty nebude
nic namítat soused Šmídek. Dalším bodem bylo
oznámení o výsledku dvou dražeb. Opravu
školního plotu vydražil Fr. Bartoš za cenu 1 kč za
metr a 5 kč za každou branku a studniční řetězy
byly v dražbě prodány takto: 5 metrů dlouhý řetěz
koupil J. Šandera za 33 kč, čtyři řetězy po
2 metrech Fr. Požár za 15 kč, jeden řetěz
dvoumetrový J. Oplatek za 2 kč a dva řetězy kratší
Ant. Doležal za 2,30 kč.
První červnová schůze měla jediný bod jednání
– nutnou opravu plotny a kamen v kuchyni školy.
Přivolaný kamnář A. Zelinka z Velké Bíteš správci
školy sdělil, že opravit plotnu by bylo tak nákladné,
že se vyplatí postavit plotnu novou. Bylo tedy
rozhodnuto vyjednat v Bíteši ceny nové plotny
a vytahujících trub, na což byl vyčleněn obnos
1400 kč.
Na další červnové schůzi se úvodem
řešily přípisy nadřízených orgánů, jako např.
zvýšení sazeb za vymetání komínů o 100 %, což
zastupitelé nepodpořili. Dalším bodem byly peníze
z pronájmu obecní honitby. Za tři roky se
nashromáždilo 300 kč a bylo rozhodnuto přidat je
k výnosu veřejné sbírky uspořádané na koupi
zvonu. Ve sbírce se vybralo 1057 kč, dle pana
starosty ale ještě nebyly obejity všechny
domácnosti. Naplánovalo se také napsání dopisu
správě velkostatku se žádostí o přiměřený dar.
Zastupitelstvo souhlasilo s návrhem pana starosty
a pana Baláše, kteří navštívili v Brně firmu
Manoušek a předběžně domluvili zakoupení
bronzového zvonu o váze 50 kg za cenu 1 kg za 50
kč. Závěrem byl schválen příspěvek na bydlení 30
kč na rok pro Františku Svobodovou z čísla 33.
(pokračování příště)

Strana 4

Lenka Rafaelová, lenkaraf@gmail.com

CITÁTY A MOTTA
„Optimismus je nejpříjemnější forma odvahy."

Anatole France
„Není šedivých dnů.
To jsou jen unavené oči, které nechtějí vidět jejich svátečnost.“

Jan Werich
„Být sám sebou ve světě,
který se neustále snaží z vás udělat někoho jiného,
je největším úspěchem.“

Ralph Waldo Emerson
ZVEME VÁS
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Chasa Přibyslavice Vás srdečně zve
na masopustní průvod obcí, který se bude konat
26. února 2022
Každý se může přidat, podmínkou je přijít s maskou a s dobrou náladou!!
Sraz je 12:30 u hasičské zbrojnice v Přibyslavicích
Po průvodu bude pouze pro masky následovat posezení na hasičce
Občerstvení zajištěno
Výtěžek z akce bude darován pro zvířátka v útulku Tibet
Zde jsou jejich stránky: www.utulektibet.cz
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