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Milé čtenářky, milí čtenáři,
nastala doba „pocovidová" nebo „mezicovidová" (vyberte si podle toho, zda máte optimistického či pesimistického
ducha), která s sebou přináší mnohými netrpělivě očekávané kulturní i sportovní události. Opět si na přelomu jara
a léta přijdou na své milovníci sportu i hudby jakéhokoliv věku.
V čísle nechybí tradiční zprávy z dění v zastupitelstvu, zpráva o nedávno pořádaném 3. ročníku Festivalu
dechových hudeb Přibyslavice, články o sbírce na pomoc Ukrajině i pohanském svátku jara – Beltine. Třetinu čísla
zabírají aktuální a přibyslavickými občany jistě vítané informace o tzv. kotlíkové dotaci.
Příjemné a užitečné čtení vám přeje
Zuzana Kozlová

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás informovali o nejnovějších událostech naší obce. Stavební realizace projektu „Modernizace
víceúčelového hřiště v obci Přibyslavice“ byla již ukončena. Momentálně se vyřizuje kolaudační souhlas a kompletují
se podklady pro závěrečné vyúčtování přijaté dotace z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj. Současně
se aktualizuje provozní řád a pro zájemce se připravuje spuštění rezervačního systému.
V Radoškově došlo k modernizaci veřejného osvětlení
výměnou stávajících lamp za LED. Zároveň se připravuje
projektová dokumentace k rozšíření osvětlení na ulici od
domu čp. 59 po dům čp. 61.
Obec opětovně upravila vyhlášku o nočním klidu, která nyní počítá s následujícími kulturními akcemi:
• Tradiční přibyslavická pouť v noci z 24. 6. 2022 na 25. 6. 2021 a z 25. 6. 2025 na 26. 6. 2022,
•

festival – Barbarská osada v noci z 19. 8. 2022 na 20. 8. 2022 a v noci z 20. 8. 2022 na 21. 8. 2022 a

•

taneční zábava – Přibyslavické plavení v noci z 27. 8. 2021 na 28. 8. 2021.

V těchto termínech bude noční klid omezen na dobu od 3:00 do 6:00 hod. Vyhláška o nočním klidu na území
obce Přibyslavice je nově zveřejněna v elektronické podobě ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných
celků.
Obec zaslala v srpnu 2021 na Městský úřad Rosice,
Odbor stavební úřad žádost o posouzení žádostí
o změnu územního plánu a vypracování zprávy
o jeho uplatňování. Stavební úřad v Rosicích se však
dlouhodobě potýká s nedostatkem kapacit pro řešení
změn územních plánů jednotlivých obcí. Z tohoto
důvodu se zastupitelé dohodli na provedení změny
územního plánu prostřednictvím nezávislé osoby, která
má pro tuto činnost oprávnění a která nejprve vypracuje
zprávu o uplatňování stávajícího územního plánu.
Ze zprávy by měly vyplynout potřebné požadavky na
Strana 1

jeho změny. V současné době obec eviduje celkem 6 žádostí o změnu územního plánu jak od občanů v části
Přibyslavice, tak i v části Radoškov.
Od května obec zaměstnává nového technického pracovníka, který pomáhá vykonávat všechny činnosti spojené
s provozem obce, tzn. veškeré údržby veřejných prostranství obce, správu budov apod.
Oznamujeme občanům, že je možné uhradit vodné za první čtvrtletí roku 2022 splatné ihned, poplatek za psa
splatný do 31. 3., poplatek za odpady splatný do 31. 5. a stočné splatné do 30. 6. tohoto roku. Všechny platby je
možné provést převodem na k tomu určený účet nebo v hotovosti do pokladny na obecním úřadě. Po zaplacení
poplatku za odpad si, prosím, na obecním úřadě vyzvedněte novou známku na popelnici. Bližší informace naleznete
na webových stránkách obce, viz http://www.pribyslavice.net/urad-obce.
I nadále platí, že paní starostka opakovaně žádá Jihomoravský kraj a společnost Správu a údržbu Jihomoravského
kraje o opravu silnic III/3798 PřibyslaviceSvatoslav a III/3799 Radoškov, které jsou
v havarijním stavu již několik let. Dosud se
nepodařilo sjednat termín nápravy. Jihomoravský
kraj argumentuje současným nastavením
rozpočtového určení daní, které je základním
zdrojem finančních příjmů jednotlivých krajů
a které má Jihomoravský kraj v přepočtu na
obyvatele nejmenší ze všech krajů:
Z tohoto důvodu paní starostka oslovila
Sdružení místních samospráv - organizaci, která
zaštiťuje obce a jedná v jejich zájmu s představiteli krajů a státu – a požádala je o součinnost při řešení problematiky
havarijních stavů silnic III. třídy Jihomoravského kraje.
S radostí Vám oznamujeme, že v sobotu 30. dubna proběhlo v sále hasičské zbrojnice slavnostní vítání nových
občánků. V tomto termínu jsme mezi sebe přivítali čtyři děti. Našim malým občánkům a jejich rodičům přejeme vše
nejlepší do společného života.
S pozdravem za zastupitele Přibyslavic
Jana Pavlů a Iva Hadašová

ZE ŽIVOTA OBCE
Festival dechových hudeb Přibyslavice 21. 5. 2022
Prosluněným květnovým sobotním odpolednem se
rozezněly tóny dechových nástrojů a po dvouleté nucené
odmlce se konečně mohli sejít příznivci dechové hudby.

Dechová hudba Ištvánci ze Šardic

Dechová hudba Vacenovjáci

Na třetím ročníku jsme mohli slyšet nejen domácí
kapelu Galáni, ale i krojovanou kapelu Ištvánci ze Šardic
a dechovou hudbu Vacenovjáci ze Slovácka.
Celým blokem písní provázela vřelými slovy paní Květa
Navrátilová.
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Dle pozitivních ohlasů na organizaci i velkého počtu návštěvníků z širokého okolí je zřejmé, že dechová hudba
byla, je a stále bude nedílnou součástí naší kultury. Bude zde stále pro radost nám a našim dětem stejně, jako dělala
radost našim rodičům a prarodičům. Již nyní se mnozí těšíme na další ročník.
Veliké díky patří všem spoluorganizátorům!
Iva Hadašová
Sbírka pro Ukrajinu
Tímto článkem bych chtěl poděkovat všem Vám, kdo jste přispěli do humanitární sbírky pro Ukrajinu na
začátku ruské agrese. Navzdory pohledu na tuto tragédii obřích rozměrů je krásné vidět, jak se ve většině obyvatel
České republiky projevila obrovská míra solidarity s napadenou zemí a v jak velkém měřítku se rozhodli pomoci. Dle
slov ředitele organizace Člověk v tísni Šimona Pánka je pomoc Čechů, tím myšleno pouze jako občanské společnosti
ve sbírkách na pomoc Ukrajině všeho druhu v přepočtu na množství obyvatel pravděpodobně největší na světě. Jsem
moc rád, že ani naše obec v tomto nezaostává. Byl jsem velmi mile překvapen, kolik potřebných věcí se ve velmi
krátké době u nás podařilo shromáždit. Většina nasbírané pomoci dále putovala díky panu Mihdalevyčovi
z Radoškova a jeho přátelům v dodávkách na Ukrajinu. Menší část jsem převážel já, když jsme s kolegy a kamarády
vyrazili vyzvednout uprchlíky na východní Slovensko k hraničnímu přechodu Ubľa. Část věcí z naší sbírky posloužila
potřebným přímo tam a zbytek putoval kamionem dále na Ukrajinu.
Ještě jednou velké díky všem, kdo jste pomohli či stále pomáháte.
Martin Kavlík
Užívejme čas Beltinu!
Kolo roku se naklonilo a čas se nachýlil. Přichází pohanský svátek Beltine.
Beltine (název pochází z gaelského jazyka) je svátkem
jara, světla a plodnosti téměř ve všech pohanských
kulturách. Znali jej v různých obdobách Slované, Kelti
i Germáni. Slaví se většinou kolem 30. dubna, kdy
většina lidí chodí na „pálení čarodějnic“.
V křesťanském světě je též svátek znám jako
„Valpuržina noc“. V pohanské mytologii se v tyto dny
Bohyně - panna stává ženou a potká se s mužským
principem. Jejich symbolické prolnutí bývá často
součástí Beltinových rituálů. Pohané slaví tento den
různě – od zapálení svíčky doma až po bujaré oslavy
plné hojnosti a veselí. Nejlépe za dorůstajícího měsíce.
Rozvernost k tomuto svátku patří – vždyť právě vstupujeme do nejsvětlejší části roku! Mezi jarní rovnodenností
a letním slunovratem (v pohanství je zvaný Litha, v křesťanském světě je znám jako Svatojánská noc) jsou nejdelší
dny.
Tak se tedy neostýchejme, přivítejme jaro s otevřenou myslí a vykročme radostně do světla dlouhých dní! Nyní je
právě skvělý čas na to započít plánované úkoly a projekty.
Tak ať se daří!
Zdraví Mamut z Barbarské osady

CITÁTY A MOTTA
„Nejužitečnější je diplomacie tehdy, když je cesta nejhrbolatější
– dokáže totiž uhladit terén tak, aby se na cestu vešli oba protivníci.“
Madeleine Albrightová
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ZVEME VÁS
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