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Milé čtenářky, milí čtenáři,
po delší odmlce se opět můžete začíst do našeho zpravodaje.
Letní měsíce uběhly jako voda a zůstala po nich jen matná vzpomínka na různé události, které Vám ve zpravodaji
rádi připomeneme. Přečtete si o tradičním průběhu krojované poutě, sportovních turnajích pro malé i velké,
pohádkovém lese, prázdninovém spolkování i výsledcích voleb. Nechybí pravidelné zprávy z dění v obci, článek
o projektovém dni v mateřské škole i o historii naší sokolské jednoty po 2. světové válce.
Věřím, že Vás aspoň vzpomínání na teplé letní dny v chladných dnech zahřeje.
S přáním mnoha podzimně barvených a prosluněných dní
Zuzana Kozlová

ZPRÁVY Z DĚNÍ V OBCI
Vážení spoluobčané,

úplata: 133,2 tis. Kč za instalovaný 1 MWp
doplněná o variabilní bonus (za daný kalendářní rok
dovolte nám, abychom Vás informovali o tom, co se
bude odvozen z průměrné ceny elektrické energie
v uplynulých měsících v naší obci událo a co je v plánu
dosažené z prodeje elektřiny z výrobního zařízení).
pro měsíce příští.
Změna typu úplaty bude možná vždy do září daného
Na zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice,
roku nebo podle vzájemné dohody.
konaného dne 14. 6. 2022, byl schválen záměr
V souvislosti s připravovanou změnou Územního
vybudování obecní fotovoltaické elektrárny na
plánu byla jako určený zastupitel (v jehož spolupráci
pozemcích parc. č. 910/83, 910/84 a 910/85, vše
pořizovatel územního plánu zpracuje návrh zadání
v k. ú. Přibyslavice u Velké Bíteše, a Rámcová smlouva
územního plánu) zvolena paní Ing. Iva Hadašová.
o spolupráci se společností AGRO PV 100 s.r.o. Cílem
V úterý 21. června 2022 proběhlo v sále hasičské
této stavby je investice obecních prostředků, které
zbrojnice jednání s občany Přibyslavic a Radoškova
díky inflaci ztrácejí svoji hodnotu, do projektu, který
o připomínkách ke změně Územního plánu.
navýší obecní příjmy plynoucí z prodeje elektrické
V současné době je zpracovaná Zpráva o uplatňování
energie. Obec vstoupila do jednání se společností
Územního plánu obce Přibyslavice, ve které jsou
Solar Global a.s., která může obci poskytnout
obsaženy žádosti majitelů nemovitostí o změnu
veškerou potřebnou pomoc při přípravě projektu,
územního plánu a která je nyní připomínkována
vybudování, zprovoznění a provozu FVE. Společnost
dotčenými orgány.
Solar Global má letité zkušenosti s výstavbou
Dále došlo k uzavření Dohody o narovnání, která
i provozem fotovoltaických elektráren. Stavební firma
představuje konečné smírné řešení sporu mezi obcí
bude vybrána na základě výběrového řízení.
a zhotovitelem díla „Kanalizace a ČOV Přibyslavice“
Na veřejném zasedání Zastupitelstva obce byla
firmy Gremis, s.r.o. Tímto se narovnávají vzájemná
také schválena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
práva a povinnosti ohledně reklamovaných vad díla.
služebnosti pro vybudování fotovoltaické elektrárny
Na základě této Dohody o narovnání bude hodnota
na obecních pozemcích parc. č. 910/83, 910/84
opravy reklamovaných vad započtena proti plnění
a 910/85, vše v k. ú. Přibyslavice u Velké Bíteše,
z bankovní záruky, kterou vyplatila banka Obci
se společností AGRO PV 100 s.r.o. V této smlouvě jsou
Přibyslavice za zhotovitele ve výši cca 1 401 tis. Kč.
zahrnuty dvě možnosti úplaty: i) pevná roční úplata:
Zastupitelstvo obce Přibyslavice rovněž schválilo
200 tis. Kč za instalovaný 1 MWp a ii) proměnlivá roční
Návrh na schválení smíru se společností M – SILNICE
a.s. pro stavební akci „II/602 a III/3798 Přibyslavice –
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Zvýšení dopravní bezpečnosti“. V tomto návrhu je pro
společnost M – SILNICE stanovena sankce 1 200 tis.
Kč. Návrh bude předložen Okresnímu soudu Brnovenkov k potvrzení, čímž by měl skončit soudní spor
mezi obcí a společností M – SILNICE a.s.
Zastupitelstvo obce na svém jednání dne
30. 8. 2022 souhlasilo, aby Tělocvičná jednota Sokol
Přibyslavice podala žádost o dotaci pro investiční
záměr: „Stavební úpravy sokolovny, Radoškov“
v rámci programu č. 16252 – Regionální sportovní
infrastruktura 2020 – 2024, výzvě: REGIONY 2022,
Národní sportovní agentury, a současně schválilo
zajištění spolufinancování v min. výši 30 % z celkových
prokazatelně vynaložených nákladů projektu
do maximální výše 5 mil. Kč.
Dále Zastupitelstvo souhlasilo, aby Tělocvičná
jednota Sokol Přibyslavice podala žádost o dotaci na
stavební akci „Oprava opěrné zdi a části oplocení
pozemku, na kterém stojí budova sokolovny
v Přibyslavicích“ v rámci dotační výzvy 13/2022 Provoz

a údržba 2022, Národní sportovní agentury, a schválilo
zajištění spolufinancování projektu v min. výši 50 %
z celkových prokazatelně vynaložených nákladů
projektu, které jsou odhadnuty na 145 tis. Kč.
Obec provedla opravu autobusové čekárny na
zastávce Přibyslavice, motorest 9 křížů. Dále se bude
pokračovat v opravách čekáren na zastávkách
Radoškov a Přibyslavice, Obecní úřad. Opravy zahrnují
především výměny střešních krytin a nátěrů.
V souvislosti s podzimními volbami do obecních
zastupitelstev, které se konaly ve dnech 23.
a 24. 9. 2022, by stávající Zastupitelstvo obce
Přibyslavice chtělo poděkovat občanům za projevenou
důvěru, podněty a pomoc. Rovněž děkujeme všem
zaměstnancům obce za jejich svědomitě vykonanou
práci.
S pozdravem za zastupitele Přibyslavic
Jana Pavlů a Iva Hadašová

STALO SE…
2. ročník nohejbalového turnaje o putovní pohár obce Přibyslavice
Bylo 16. července 2022, uběhlo přesně 364 dní od prvního ročníku nohejbalové turnaje o putovní pohár obce
Přibyslavice. V tento slunný den se tedy konal 2. ročník, který od toho prvního zaznamenal velkou změnu, a to nově
zrekonstruované hřiště u rybníku. Celkově na turnaj dorazilo 8 mužstev místo chtěných deseti, ale nic to nezměnilo
na kvalitní podívané. Obec Přibyslavice reprezentovaly dva celky, tým Přibyslavice B (David Müller, Libor Lupínek,
Tomáš Svoboda) a tým Jak chceš (Rostislav Mičánek, Michal Božek, Kamil Tesař). Dále se turnaje zúčastnily týmy
z Lažánek, Mostišt, Zbraslavi, Javůrku, Osové a Hvozdce.
V 8:30 byly rozlosovány týmy do dvou skupin, ujasnila
se pravidla a následně proběhl první špíl. Ze základní skupiny postupovaly všechny mančafty. V této fázi hrály o jejich
umístění, které mělo vliv na jejich dalšího soupeře.
Už v základní skupině jsme mohli vidět krásné výměny, kdy týmy bojovaly o lepší místo ve skupině. Po odehrání první
části turnaje nastala část druhá, která začala osmifinálem a tedy vyřazovacími souboji. Vyřazovací zápas bohužel
nezvládl celek Přibyslavice B, tím pádem již nemohl dál bojovat o cenné příčky. Kluci za tým Přibyslavic B skončili na
6. místě. Druhý tým Jak chceš, který taktéž obhajoval jméno obce, v prvním vyřazovacím duelu zvítězil, ale další
zápasy už vyžadovaly lepší souhru a vyšší kvalitu hry. Mužstvo totiž čekaly dva celky, které se jim ještě nepodařilo
porazit. V semifinále hráči narazili na tým ze Zbraslavi. Po prvním setu se lépe dařilo mančaftu ze Zbraslavi, ale tým
Jak chceš to nezlomilo, zápas otočili a mohli se radovat z postupu do finále. Jejich dalším soupeřem byl tým Vypínači
(Lažánky), se kterými sehráli souboj o první místo. První set vyhráli Vypínači, druhý set urval s odřenýma ušima
domácí celek 10:9. Stav byl tedy na sety 1:1, šlo do tuhého, rozhodoval poslední set. Tým Jak chceš nastoupil
suverénně, pokračoval stejnou kvalitou jak ve druhém setu. Stav ve třetím setu byl 7:4 pro domácí celek. Nastala
situace, kdy domácí celek začal hrát opatrněji a čekal na chyby soupeře. Bohužel se tak nestalo a více chybovalo
mužstvo Jak chceš. Soupeř skóre otočil a třetí set nakonec skončil s výsledkem 10:7 pro Vypínače (Lažánky). Vypínači
se mohli radovat, vyhráli putovní pohár a další hodnotné ceny, stali se mistry druhého ročníku! Gratulujeme.
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Závěr patří opět všem, kteří se podíleli na turnaji. Jménem pořadatelů
slovo díky patří Rostislavovi Mičánkovi st. za přípravu výborného
občerstvení ve formě uzených cigár. Dále děkujeme všem, co zavítali na
turnaj, a hlavně zúčastněným týmům, bez kterých by to opravdu nešlo.
Děkujeme a těšíme se na třetí ročník.
1. Vypínači (Lažánky)
2. Jak chceš (Přibyslavice)
3. Mostiště
4. MHD (Zbraslav)
5. JÁ, TY, ON (Hvozdec)
6. Přibyslavice B
7. Javec (Javůrek)
8. Tři lamy (Osová)
Nalevo tým Jak chceš - Kamil Tesař, Michal Božek, Rostislav Mičánek
Napravo tým Vypínači – Daniel Fic, Adam Filípek, Filip Depe

V Přibyslavicích byl odehrán fotbalový turnaj starších přípravek
V sobotu 25. června se v ranních hodinách do Přibyslavic sjely mládežnické fotbalové týmy starších přípravek
z Jihomoravského kraje a z Kraje Vysočina na fotbalový turnaj pořádaný místním TJ Sokol.
Pro děti byl připraven doprovodný program v podobě skákacího hradu a malování na obličej.
Šest týmů bylo rozděleno do dvou skupin:
Skupina A: FC Tišnov, FC Náměšť nad Oslavou-Vícenice, TJ Sokol Křoví
Skupina B: FC Slovan Rosice, FC PBS Velká Bíteš, TJ Sokol Přibyslavice
Výsledky týmů v základních skupinách:
Skupina A

Skupina B

Tišnov-Křoví 3:0

Přibyslavice-Rosice 0:4

Náměšť-Křoví 0:0

Přibyslavice-Velká Bíteš 3:0

Tišnov-Náměšť 4:3

Rosice-Velká Bíteš 1:2

Ze skupiny A postoupil do semifinále Tišnov a o lepší skóre Náměšť. Ve skupině B měli všechny týmy po jedné výhře
a museli tedy o postupujícím rozhodnout vzájemné zápasy popř. lepší skóre. To měli lepší Rosice a Přibyslavice.
Před semifinálovými zápasy byl odehrán zápas o konečné páté místo, ve kterém se střetli TJ Sokol Křoví proti FC PBS
Velká Bíteš. Z vítězství 4:2 se radovali hráči Křoví.
Semifinále č.1
FC Tišnov-TJ Sokol Přibyslavice 1:0
Domácí hráči se statečně „prali“ s favoritem duelu a vypracovali si i velké šance, ale bohužel bez gólového zakončení.
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Semifinále č. 2
FC Náměšť nad Oslavou-Vícenice - FC Slovan Rosice 2:1 po penaltách
Druhé semifinále nabídlo velké drama. Po normální hrací době bylo nerozhodné skóre a museli na řadu penalty.
V páté sérii rozhodli o postupu do finále hráči Náměště.
Zápas o třetí místo
TJ Sokol Přibyslavice-FC Slovan Rosice 2:3
Do zápasu domácí nevstoupili dobře a brzy prohrávali o dvě branky. Díky bojovnosti skóre srovnali, jenže 15 sekund
před koncem chybou v obraně inkasují a zápas prohrávají.
Finále
FC Tišnov - FC Náměšť nad Oslavou-Vícenice 2:5
Hráči Náměště ovládli finálové utkání a zaslouženě zvítězili.
Konečná tabulka turnaje
1. FC Náměšť nad Oslavou-Vícenice
2. FC Tišnov
3. FC Rosice
4. TJ Sokol Přibyslavice
5. TJ Sokol Křoví
6. FC PBS Velká Bíteš
Soupiska hráčů TJ Sokol Přibyslavice: Adam Ošmera, David Kozel, Ondřej Kozel, Miroslav Suchomel, Patrik Plechatý,
Jakub Rybníkář, Adam Svoboda, Filip Prager, Pavel Dohnal, Tadeáš Palát
Moc děkujeme všem, co se na turnaji podíleli, za veškerou pomoc a partnerům za podporu turnaje, kterými byli:
Obec Přibyslavice, E.ON, Labara, PBS Velká Bíteš, Kargoma, Strojírna Slavíček.
Budeme se těšit za rok na viděnou.
Pavel Plechatý
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Přibyslavická krojovaná pouť opět tradičně
Ve středu 22. 6. 2022 začal v Přibyslavicích 15. ročník tradiční krojované poutě. Chystalo se hned od rána, práce bylo
jako na kostele. Musela se nazdobit špice, věnec a celý areál kurtů. V 17:00 hod. se začala stavět máj. Letos se
stavělo za pomocí jeřábu a vše proběhlo bez problému.
Když máj stojí na svém místě, chasu čekají ty hezčí chvilky v podobě jejího hlídání. I letos jsme ji úspěšně uhlídali
a za doprovodu kytary jsme si oprášili své pěvecké dovednosti.
Ve čtvrtek se konal dětský den na téma „Z pohádky do pohádky“. Letos se zúčastnilo okolo 40 dětí. Děti dostaly
od krále korunu, která ztratila svůj lesk. Jejich úkolem bylo získat lesk zpátky díky plnění úkolů u pohádkových postav.
V pátek se konala rocková zábava se skupinou Accort. Výběr písniček byl velmi pestrý, každý si přišel na své.
V sobotu se chasa seřadila před obecním úřadem a za doprovodu dechové hudby Galánka zvala občany na
večerní zábavu. Večer probíhala zábava se skupinou Ostrovačický Rozének.
V neděli odpoledne se chasa seřadila spolu s chasičkou před obecním úřadem a následoval krojovaný průvod,
který směřoval v čele s hlavními rychtáři a stárky k areálu kurtů. Chasa zatancovala Moravskou a Československou
besedu. Mezi besedami se ukázala šikovnost dětí z chasičky, které si připravily taneční vystoupení.
Tímto bychom chtěli všem, kteří na letošní pouti pomáhali, poděkovat.
Jarka Vokřálová

Pohádkový les 2022 – rozloučení se školním rokem jaksepatří
30. 6. 2022 v 15:00 u sokolovny v Přibyslavicích znovu začala tajuplná cesta plná překvapení a pohádkových bytostí.
Děti, často i s rodiči, vyrážely od sokolovny směrem k rybníku a k jejich překvapení se v našem malém rybníčku
právě toho dne usadily 2 spanilé mořské panny, které
od rozplynutí ve vodní pěně děti zachraňovaly hezkým
obrázkem, jako by to snad ani nebyl rybník,
ale opravdové moře.
Pak je ovšem čekala magie a temné čáry čarodějnic
a po nich třeba i rozverná Pipi Dlouhá punčocha, ale to
už se děti ocitly hluboko v lese, kde po chvíli putování
narazily na loupežníka Lotranda, který je však místo
loupení požádal o pomoc s řezáním dříví.
Jak už to tak bývá, lesy někdy bývají útočištěm
zbojníků, ale také zvláštních nadpřirozených sil a ten náš se záhy proměnil ve slavný Sherwood, kde právě sestavoval
svoji družinu Robin Hood se svým neomylným lukem a šípy.
Snad ani nepřekvapí, že při putování lesem děti narazily i na ducha, ale to už je cesta pomalu vedla na louky, kde
na ně čekali nešikové Pat a Mat, kteří nutně potřebovali pomoct se stavbou kostek, a když už si všichni mysleli, že je
na jejich pohádkové pouti nemůže nic překvapit a vraceli se zpět okolo rybníka, nic už je nenechalo na pochybách, že
náš rybník, je skutečné moře. Na jeho břehu se totiž potulovali
opravdoví piráti se šavlemi a pistolemi. Když se pak děti dostaly
zpět do bezpečí sokolovny, za jejich statečnost, odvahu
i šikovnost je čekal kopeček zmrzliny a vyřezávaná medaile.
Nutno podotknout, že všech 41 dětí, které absolvovaly
tajuplnou cestu pohádkovým lesem, našlo také cestu zpět
a s sebou si neslo spoustu hezkých a dobrodružných zážitků.
Díky všem sokolům a sokolíkům, kteří pro děti tuhle krásnou
akci připravili, a tak si poslední školní den všichni užili naplno.
Martin Orator
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Prázdninové spolkování 2022
Uprostřed prvního prázdninového měsíce v termínu 11.–15. července Obec Přibyslavice ve spolupráci s místními
spolky uspořádala další ročník oblíbeného příměstského tábora Prázdninové spolkování pro děti předškolního věku
a ty, co navštěvují první stupeň základních škol. Jako obvykle se na programu podíleli hasiči, chasa, myslivci
a sokolové.
První den si vzali organizačně na starost místní sokolové. Den byl rozdělen na dvě části, kdy v té první po
úvodním seznamovacím kolečku bylo dětem představeno poměrně zajímavé téma – a to létání s dronem. Děti se
dozvěděly základní informace o tom, jak se s dronem létá, jaká základní pravidla se musí při létání dodržovat a jaké
typy dronů rozlišujeme. Poté se šlo na hřiště do
Otmarova, kde děti mohly pozorovat dron v akci a také
se mohly podívat pomocí virtuálních brýlí na záběry
z kamery dronu. Na odpoledne byla domluvena
návštěva Barbarské osady v Radoškově. Dětem byla
předvedena středověká bojová technika a mohly
si vyzkoušet (bezpečný) boj mezi sebou pomocí atrap
zbraní a pod dohledem tak, aby se jim nic nestalo.
Potom děti čekal už jen odvoz hasičským autem zpátky
na hasičku do Přibyslavic, kde si je po svačince vyzvedli
rodiče.
Druhý den se o děti starali myslivci. Dopoledne se
šlo do lesa, kde byl pro děti připraven program, ve kterém se dozvěděly například, jaký je rozdíl mezi myslivcem
a lesníkem, poznaly základní druhy stromů a rostlin, se kterými se mohou v lese setkat. Stejně tak se mohly seznámit
s ukázkami kůží jednotlivých zvířat, které v lese žijí. Vše bylo samozřejmě formou hry, takže děti to opravdu hodně
bavilo. Odpoledne děti čekala oblíbená střelba na terče na hřišti v Otmarově a zároveň sladká odměna ve formě
zmrzliny.
Třetí den vyplnili dětem program hasiči. Dětem byla ukázána hasičská výzbroj, dozvěděly se něco o historii
místních dobrovolných hasičů a poté jim byl ukázán požární útok přímo v budově hasičky. Následovala projížďka
hasičskými auty do Svatoslavi, kdy přibyslavickým hasičům asistovali hasiči z Lesního Hlubokého. Odpoledne čekal
děti program na hřišti, kdy poté, co se rozdělily do týmu, pro ně byly připraveny různé soutěže. Nejzajímavější
činností pro děti bylo zřejmě tažení hasičského auta pouze za pomocí dětí a hasičů.
Čtvrteční den si pro děti připravila Chasa
Přibyslavice. Děti trávily dopoledne v lese, kdy šly
po fáborkách a plnily různé úkoly, za které
dostávaly indicie. Výsledkem bylo zjištění, že
musí jít na ulici Zahrádky, kde je na začátku lesa
čekala schovaná truhla. Do té se dostaly pomocí
kódu, který zjistily předešlou část dne. Truhla
byla plná drobných dárečků včetně sladkostí.
Poslední den Prázdninového spolkování si
připravil opět Sokol. Děti dopoledne strávily
soutěžemi a hrami v místní sokolovně a stejně
tak na hřišti před sokolovnou. Ze soutěží lze
jmenovat oblíbené přetahování lanem, stejně jako chůze po něm. Na odpoledne byl o pro děti připraveno překvapení
ve formě zorbingu na louce ve spodní části ulice Sokolská. Všichni si program náležitě užili. Poté ještě děti čekalo
slavnostní předání diplomů za celý tábor.
Tento článek nemůže obsáhnout všechny podrobnosti a jednotlivé zážitky, ale celý týden byl pro děti opravdu
plný aktivit a určitě jsou všechny plny zážitků, na které budou ještě dlouho vzpomínat.
Jiří Fryč
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Župní turnaj v nohejbalu 2022
Je neuvěřitelné, jak ten čas letí, a tak jsme letos 3. září byli svědky už 7. ročníku Župního nohejbalového turnaje
v Přibyslavicích pořádaného Tělocvičnou jednotou Sokol Přibyslavice. A ročník to byl více než důstojný.
Na zbrusu novém povrchu přibyslavického kurtu se pod vlajkami obce i Sokola sešlo 7 týmů od úplných nováčků
turnaje, jako byl svatoslavsko-přibyslavický tým Svatokol , brněnská Legendárna Crew či Sokol Čebín, až po ostřílené
matadory L. A. (Lažánky), Zoufalci a místní Přibyslavice B s favorizovaným Jak chceš.
Hrálo se systémem každý s každým, a tak diváci mohli sledovat více než dvě desítky zápasů až do odpoledních
hodin.
Turnaj byl proto bohatý na spoustu zajímavých situací, z nichž je třeba rozhodně vyzvednout finálový zápas mezi
domácími Jak chceš a týmem L. A. z Lažánek.
Neuvěřitelně energické a bojovné finále svojí kvalitou a odhodláním týmů bohatě převyšovalo standard župních
turnajů. Neudělalo by tak žádnou ostudu ani v daleko vyšších soutěžích.
Z tohoto finále nakonec vyšel vítězně vynikající místní tým Jak chceš a obhájil tak roli favorita. Technicky velmi
dobře vybavenému i fyzicky zdatnému a odhodlanému soupeři z Lažánek tak nakonec nezbylo než se spokojit
s druhým místem. Třetí pak skončili se svým kvalitním výkonem Zoufalci.
I ostatní zápasy však nebyly nudné, právě naopak, a tak si každý tým, a věřím, že i divák, přišel na své.
A tak mohu s čistým svědomím konstatovat, že na tomto turnaji jednoznačně vyhrál sportovní duch a hlavně
dobrá nálada.
Za strhující podívanou tímto hráčům děkuji a přiznám se, že se mi při neskutečných výměnách na empiru tajil
dech.
Za příjemně a sportovně strávený den také velký dík všem sokolům a sokolíkům, kteří se na turnaji organizačně
podíleli a vyšlo jim to letos na jedničku.
Martin Orator

ZE ŽIVOTA OBCE
Výsledek voleb: staronové zastupitelstvo
Předposlední zářijovou sobotu, přesně v 14.00, bylo v Přibyslavicích, stejně jako ve všech obcích v České republice,
ukončeno hlasování, jehož výsledkem mělo být nové obecní zastupitelstvo, které obec povede další 4 roky.
Své právo volit využilo 219 z 404 voličů z Přibyslavic a Radoškova. Naše obec se svou volební účastí přes 54
procent (i když v Radoškově volilo pouze 30 procent občanů) překonala 46procentní republikový průměr aktivních
voličů.
Žádné drama se neočekávalo. Jedna kandidátka nenabízí moc prostoru ke spekulacím. Kandidátní listina sice
čítala 9 kandidátů, z nichž pouze 7 mohlo získat zastupitelský mandát, ale v tom jistě mnozí viděli alespoň minimální
možnost vybrat si ty „své" lidi. A tak si pravděpodobně vybrali 7 nejsympatičtějších kandidátů bez ohledu na pořadí
a jednoduše věřili tomu, že pořadí potencionálních zastupitelů bude dáno finálním počtem získaných hlasů. Jak ale
ukazuje uvedená tabulka, mýlili se.
Pojďme si tedy vysvětlit, proč někdy nestačí předehnat v počtu získaných hlasů několik nadpočetných kandidátů
a jak funguje přeskakování kandidátů na kandidátní listině.
Pokud je počet kandidátů stejný jako počet míst v zastupitelstvu, jejich pořadí opravdu určuje množství získaných
hlasů. Avšak ti, co kandidují z dalších pozic, si musí přeskočení výše postavených kandidátů „zasloužit", to znamená,
že musí získat o 10 procent víc hlasů, než je průměrný zisk jednoho kandidáta. Ukážeme si, toto pravidlo na letošním
příkladu.
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Sečtením všech hlasů získáme číslo 1093 hlasů, které vydělíme
devíti (počtem kandidátů). Výsledné číslo navýšíme o 10 procent a
dostaneme tak hranici 133,1 hlasů, které by onen přespočetný
kandidát musel získat, aby se dostal mezi vyvolené. Z našich
výsledků tedy vyplývá, že kromě paní Máčkové
a paní Hadašové, by žádný z kandidátů nebyl zvolen, pokud by
nebyl volen z prvních sedmi pozic.
A jaké z toho plyne poučení? Pokud chcete, aby byli zvoleni
kandidáti z nepostupových pozic, musíte snížit počítaný průměr
tím, že zaškrtnete méně kandidátů (ne všech sedm možných).
Kdyby například většina voličů hlasovala pro 4 kandidáty, získali by
všichni 876 hlasů, a stačilo by tedy dostat 107 hlasů, aby se uchazeč
přesunul mezi kandidáty, kteří se řadí právě podle počtu získaných
hlasů. Kdyby každý hlasoval pro 3 kandidáty, hranice pro přesun
v rámci listiny by se ještě snížila.
Pro letošní rok se však žádnému novému kandidátovi
nepodařilo poměrně vysoko nastavenou laťku 133 hlasů překročit
a my tak můžeme pogratulovat staronovému zastupitelstvu
a popřát nám všem, ať jejich rozhodování pomáhá tomu, aby se
nám v Přibyslavicích hezky žilo a spolužilo.

Pořadí

Počet
hlasů

Jméno kandidáta

1.

Hadašová Iva Ing. Bc.

159

2.

Máčková Hana Ing. Bc.

150

3

Pavlů Jana doc. Mgr. Ph.D.

132

4.

Orator Martin Bc.

126

5.

Fryč Jiří Ing. Bc. Ph.D.

112

6.

Stráník Rostislav Ing. Ph.D.

110

7.

Tunkr Aleš

78

8.

Kozel Martin Bc.

124

9.

Kubánek Slavomír Ing.

102

Tabulka získaných hlasů ve volbách do zastupitelstva obce r. 2022

Předvolební oslovení přibyslavických občanů
(psáno před volbami, kvůli zpoždění zpravodaje vychází až nyní)

Vážení spoluobčané, milí přátelé,
uběhly čtyři roky volebního období a přiblížily se volby do obecního zastupitelstva. Možnost volit máme poměrně
často. V mnoha případech volíme na základě líbivých slibů osob, jejichž jména nám nic neříkají a po skončení
volebního období si je nepamatujeme.
Obecní zastupitelstvo je jiné. Je složeno z lidí, kteří s námi žijí, jsou to naši přátelé, sousedé. I správa menší obce
je jiná. Pojímá reálné, viditelné problémy a každodenní starosti.
Obec je jako veliký dům se zahradou, o který je nutné pravidelně pečovat a také jej rozvíjet a budovat. Vždy
s citem pro všechny, kteří v něm žijí nebo jej navštěvují. S úctou k těm, kteří v něm jsou již déle a s odpovědností
k těm, kteří v něm budou žít po nás.
Obyvatelé obce stejně jako domu mají mnoho různých požadavků, nápadů a stanovisek vzniklých na základě
vlastních úhlů pohledu, zkušeností nebo pramenící z jiné životní fáze.
Úkolem zastupitelů obce je tyto požadavky sbližovat, sjednocovat a hledat společná řešení, pro poklidné
a spokojené žití všech.
Aby zastupitelé mohli tento stěžejní úkol plnit, musí být týmem, tedy uskupením lidí, kteří se i přes rozdílnost
názorů mohou jeden na druhého spolehnout a dokážou efektivně spolupracovat.
Jsem přesvědčena, že nejen tento úkol stávající zastupitelé plnili velmi dobře. Naše společná práce je vidět kolem
nás.
Patří jim mé poděkování, stejně jako kolegyním a kolegům, kteří se starají o každodenní provoz.
Věřím, že i po nadcházejících volbách do obecního zastupitelstva budeme pokračovat v práci s lidmi, které
zajímají potřeby obyvatel a rozvoj obce.
Je jen na nás, jak bude náš domov v 21. století vypadat a jak spokojeně se nám v něm bude žít.
Iva Hadašová
Strana 8

Projektový den v mateřské škole
V návaznosti na školní vzdělávací program jsme se
rozhodli uspořádat projektový den v MŠ. Cílem
projektového dne bylo přiblížit dětem hravou formou
svět lidí s handicapem.
Před
realizací
byly
děti
motivovány
k projektovému dni několika činnostmi připravenými
učitelkami. Celým programem děti provázela Anežka
(panenka), která za dětmi přijela na invalidním vozíčku
a postupně dětem představovala své kamarády
s tělesným, zrakovým a sluchovým postižením.
Při naplňování jednotlivých částí projektového dne
byly děti vedeny k samostatnosti, volnému projevu
a dále také ke vzájemné spolupráci s kamarády
a lektorem. Dozvěděly se mnoho zajímavých informací
doprovázených praktickými ukázkami, pomůckami
a obrázky. Všechny nabízené činnosti měly podpořit
kladný vztah dětí k handicapovým lidem.
Lektorka měla připraveno několik aktivit, kterých
se děti s nadšením zúčastnily.
Byla využita metoda prožitku, děti si vyzkoušely
jízdu na vozíčku, malovaly nohama, skládaly kostky
bez pomoci rukou (tělesné postižení), ohmataly si
a vypichovaly Braillovo písmo, psaly na Pichtově
psacím stroji, ve dvojicích si vyzkoušely, jaké je vést
nevidomého, procvičovaly hmat při vkládání tvarů do
příslušných otvorů, hrály hmatové pexeso samozřejmě
poslepu (zrakové postižení), naučily se krátkou větu
ve znakovém jazyce Mám tě rád (sluchové postižení).

V projektovém dnu si děti prohloubily znalosti
o vztahu a pomoci k handicapovaným. Zjistily,
že i handicapovaní mohou vést plnohodnotný život,
včetně sportu. Díky připraveným pomůckám si děti
mohly vše vyzkoušet i prakticky a tím si informace
lépe upevnit. Snažily se připravené úkoly aktivně řešit
různými způsoby. V rámci svých možností se snažily
zapojit do diskuze, naslouchaly druhým
a zdokonalovaly se ve formulování odpovědí. Při
plnění úkolů se střídaly a domlouvaly se na dalším
postupu. Pracovaly jak individuálně, tak ve skupinách.
Učily se správnému vyjadřování a také naslouchání
druhým. Rozvíjely fantazii, vzájemně se respektovaly
a upevňovaly si určitou míru opatrnosti.
Závěrem programu děti společně s lektorkou
a pedagogy zhodnotily program gesty, ale i slovním
hodnocením, kdy každé dítě dostalo prostor vyjádřit,
co se mu líbilo nejvíce, případně co se mu nelíbilo.
Hodnocení dětí bylo pouze pozitivní. I při závěrečném
ověřování, zda si děti některé znalosti upevnily, jsme
byli mile překvapeni, kolik poznatků si děti
zapamatovaly. Shodli jsme se, že děti program
a aktivity s ním spojené zvládly velmi dobře. Téma
v nich zanechalo silný zážitek. Myslíme si, že
v budoucnosti budou děti ochotny lidem
s handicapem pomoci..

Jana Habánová

TJ Sokol Přibyslavice (Radoškov) od konce 2. světové války do roku 2022
Sokol rozhodně neměl v Přibyslavicích a v Radoškově
po 2. světové válce na růžích ustláno. Několikrát jeho
činnost zanikla, několikrát jako fénix vstal z popela.
Zatímco za jeho úpadkem v 2. polovině 20. století a na
počátku 21. století stál totalitní režim i absence zájmu
o organizovanou sportovní činnost v obci, za jeho
obnovou stojí velké úsilí zapálených jednotlivců, díky
nimž se současná TJ Sokol Přibyslavice rozrůstá
a výchovou nejmladší generace si zajišťuje své
pokračování v budoucnosti.
Po válkou vynucené přestávce Sokol
v Přibyslavicích s nadšením obnovil svou činnost už
v roce 1946. Cvičilo se v sále „U Hejtmánků“, kde bylo
k dispozici nejnutnější nářadí.

Členové jednoty v Radoškově, kteří se zapojili do
odboje v 2. světové válce, touto dobou zažívají
krátkou radost po okupaci, ale neví, že už zakrátko je
čekají politické procesy, žalář, vyhnanství a ztráta
všech jistot i majetku a sokolovně v Radoškově se
nevyhne mnoho desetiletí trvající nezvratný osud
vyprázdnění a využití pro zcela jiné účely, než bylo
zamýšleno.
Nicméně členové jednoty v Přibyslavicích touto
dobou toužili po vlastní tělocvičně a v průběhu roku
1947, „těsně“ před převratem v roce 1948, na
vhodném pozemku uprostřed obce skutečně vyrostla
dřevěná budova sokolovny. Toto dílo vzniklo zcela
svépomocí. Dřevo na stavbu velmi výhodně a dílem
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i zdarma dodala firma Jindřich Ráček ze sousedního
Křoví.
Už koncem roku 1947 se v sokolovně nacvičovalo
na nadcházející všesokolský slet konaný v r. 1948
a aktivně se jej jako cvičenci zúčastnilo 30 mužů a žen
z obce. Výbor jednoty tehdy tvořil starosta Bohuslav
Kopáček, jednatel Karel Procházka, pokladník Otto
Novotný, náčelník Karel Burina ml., náčelnice Marie
Cyprisová, provdaná Hotárková.
Velmi brzy však nastal útlum, který odrážel celou
politickou situaci v zemi. Ještě v roce 1955 byl
Bohuslav Kopáček vyzván, aby činnost obnovil, což se
na několik let skutečně stalo. Po jeho odchodu
koncem 50. let však činnost Sokola v obci prakticky
zaniká.
Opuštěná budova byla přeměněna na sýpku JZD
a tato funkce jí zůstala více než deset let. Až v roce
1968 se objevily hlasy volající po obnovení činnosti
a skutečně se, tentokrát v sále Pohostinství Jednoty,
začalo v roce 1969 znovu cvičit. Začíná se tedy už třetí
obnovení Sokola v obci a do roku 1975 bude budova
sokolovny opět slouží svému účelu, ale snahy oživit
sokolskou činnost nepadají na úrodnou půdu a bude
trvat ještě dalších 14 let, než se věci začnou hýbat
správným směrem.
Po sametové revoluci v roce 1989 byla činnost
Sokola v obci znovu obnovena, sokolovny byly
navráceny do majetku spolku a od roku 1991 již
sokolovna hostila dovádějící děti a vznikaly první
oddíly stolního tenisu. V obci se začaly pořádat softtenisové turnaje a celá devadesátá léta vypadala velmi
nadějně. Nedošlo však k nutné generační obměně
a život spolku pomalu uvadal, až se v první dekádě
nového milénia dostává do stavu úplné hibernace.
Přesto se tehdejší starosta TJ Sokol Přibyslavice
Ladislav Kopáček věnoval základní údržbě areálu a ten
nesloužil jinému účelu, než pro který byl postaven.
Neorganizovaně a velmi sporadicky si chodily děti hrát
na venkovní kurt a nebo si někdo přišel zahrát stolní
tenis do sokolovny.
V roce 2015 se však Sokol v Přibyslavicích
a Radoškově, hlavně díky aktivitě Ivana Varmuži,
probouzí z dlouhého spánku.
V té době aktivní členská základna prakticky
neexistovala a na rok konání poslední Valné hromady
si vzpomněl jen málokdo. Při pohledu na obě
sokolovny bylo možné zahlédnout kdysi dávno
úspěšnou společenskou a sportovní činnost, zejména

v předválečné minulosti Radoškova, byla však již
posedlá prachem a pavučinami.
Restaurace“ Sokola však v tuto chvíli počítala už
jen s jednou jednotou – TJ Sokol Přibyslavice.
I správním členěním je dnes Radoškov částí
Přibyslavic, ale hlavním důvodem sloučení jednot byla
efektivita z hlediska udržení funkčnosti předsedajícího
orgánu. V následujícím roce 2016 činnost Sokola
nejvíce stála na dobrovolné práci a úsilí jeho členů.
Práce to byla náročná a zajímavá. Starostou jednoty
byl zvolen Ivan Varmuža, jednatelkou Romana
Božková, kterou v roce 2016 nahradil Martin Palma,
a hospodářem Jiří Fryč. Nově zvolené zastupitelstvo
obce bylo činnosti Sokola nakloněno a podporovalo ji.
Jednota měla 14 členů a hned se pustila do práce.
Ještě téhož roku organizovala přednášky, zapojila se
do celorepublikové akce Ukliďme Česko
a organizovala Pálení Čarodějnic u sokolovny
v Radoškově. Sportovní činnost však spočívala zatím
jen v občasných výjezdech na horolezeckou stěnu do
Kuřimi.
V roce 2016 se pořádá turnaj ve stolním tenise
a vůbec poprvé také turnaj v nohejbalu. V roce 2017
pak začal první pravidelný sportovní kroužek
zaměřený na všestranný pohybový rozvoj dětí, ale
vzhledem ke značně zchátralému stavu sokolovny
zapříčiněném mnoha lety bez údržby bylo záhy nutné
kroužek přerušit a věnovat se nejnutnějším opravám,
úklidu a údržbě sokolovny.
O rok později v roce 2018 po izolaci půdního
prostoru, renovaci oken i parketové podlahy
a zprovoznění alespoň chemického WC byl kroužek
obnoven a přidaly se i fotbalové tréninky, které byly
po 2 letech nahrazeny cvičením parkouru, jenž se
odvolává na gymnastické základy. K této změně došlo
proto, že fotbal nemá v obci dostatečné sportovní
zázemí, a tak většina dětí se zájmem o fotbal dojíždí za
touto aktivitou do Velké Bíteše, kde je fotbal více
rozvinutý. Od roku 2020 až do současnosti tedy
probíhají v sokolovně již 2 pravidelná organizovaná
cvičení zaměřená na děti a mládež, mnoho členů
sokolovnu využívá i k individuálnímu cvičení a dospělí
členové se schází také na volejbal. Členská základna se
do roku 2022 rozrostla na 44 členů, z toho 3 cvičitele –
2 cvičitele všestrannosti a 1 cvičitele parkouru –
a sokolovna zaznamenala během roku 2021 více než
380 rezervovaných hodin.
Sokolovnu v Radoškově však bylo mezitím nutné
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z havarijních důvodů uzavřít a probíhají přípravy na
její rekonstrukci, zejména projektové práce a hledání
financování samotné opravy budovy. V roce 2019 tam
však došlo k velmi důležitému aktu vyrovnávání se
s minulostí a obec společně s TJ Sokol Přibyslavice na
budově sokolovny odhalila pamětní desku tamním
obětem obou totalit a členové Sokola tam každoročně
jezdí zapálit svíčku u příležitosti Památného dne
sokolstva.
I budova v Přibyslavicích vyžaduje značné
investice a chystá se projekt k její obnově a rozšíření,
což nezanedbatelně zaměstnává vedení jednoty
Sokola od roku 2018.

Závěrem lze zdůraznit, že TJ Sokol Přibyslavice je
důležitým aktivizačním činitelem obce. Nejen že
umožňuje přibyslavickým dětem sportovat, radovat se
ze společných zážitků a pohybu, čímž přispívá k jejich
zdravému a smysluplnému trávení volného času (i těm
ze sociálně znevýhodněného prostředí), ale také
u nich posiluje sebevědomí a pocit odpovědnosti, když
je zapojuje do organizačních záležitostí, protože Sokol
v Přibyslavicích organizuje mnohé, často již tradiční,
události sportovního, vzdělávacího i společenského
charakteru.
Se sokolským pozdravem Nazdar
Martin Orator

CITÁTY A MOTTA

„Bože, dej mi
klid, abych přijímal věci, které změnit nemohu,
odvahu, abych měnil věci, které měnit mohu,
a moudrost, abych je uměl od sebe odlišit.“

Arthur Miller, dramatik

Zpravodaj P+R, 3/2022, E-mail redakce: zpravodajpr@seznam.cz. Elektronická podoba zpravodaje na stránkách:
www.pribyslavice.net. Šéfredaktorka: Zuzana Kozlová, zástupce šéfredaktorky: Ivan Varmuža, grafické zpracování:
Martin Kavlík, autoři článků: Michal Božek, Jiří Fryč, Jana Habánová, Iva Hadašová, Martin Orator, Jana Pavlů, Pavel
Plechatý, Jarka Vokřálová. Zpravodaj byl vytištěn na náklady obce.
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ZVEME VÁS
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