ZPRAVODAJ

z Přibyslavic a Radoškova
Milé čtenářky, milí čtenáři,
i v „okurkové sezóně" vychází po dvouměsíční pauze
náš obecní zpravodaj, ač proti minulým číslům v trochu
skromnější podobě.
Podstatu 4. čísla tvoří zprávy o dění
na zastupitelstvu, a to v pravidelném článku paní Jany
Pavlů o jednání zastupitelstva a článku o veřejném
zasedání zastupitelstva, se kterým občané po dvě
hodiny diskutovali o projednávaných otázkách. Přesto
zůstaly některé z nich nevyřešeny, a proto věřím,
že další schůze se zúčastní i ostatní, kteří projevili svůj
zájem o obecní dění v situaci, kdy obec zamýšlela
postavit novou školu a novou samoobsluhu, aby se
podíleli na hledání uspokojivých východisek.
Často se hovoří o přímé demokracii, pouze
obyčejných lidí přímo se podílet na rozhodování,
protože „politici" jsou obviňováni z úplatkářství,
prospěchářství a diletantství. Ale nikdo z nás nemá
patent na rozum. Při hledání optimálního řešení mnoha
problémů jde často o to, zda vyhovuje zájmům
a představám určité skupiny obyvatel, zřídka se objeví
řešení, které vyhovuje všem. Obvykle je nutný
kompromis, občas si však situace žádá radikální řešení.
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Zastupitelům se bude určitě lépe rozhodovat, pokud
bude rozhodnutí korespondovat s přáním občanů, které
ale musejí nějak projevit, a nejjednodušší formou
vyjádření názoru je vyslovení se na veřejném jednání.
Proto si nestěžujte v hospodě a na zahrádkách,
ale přijďte svou nespokojenost řešit na veřejnou schůzi.
Další se uskuteční nejpozději v polovině září.
Vrátím-li se k obsahu zpravodaje: pro sportovní
fanoušky článek o průběhu a výsledcích 16. ročníku
soft-tenisového turnaje pro vás napsal Lubomír Kozel
ml., z článku Andrey Kavlíkové se dozvíte něco
o zákulisí letošní poutě a do historického okénka
tentokrát přispěl pan Jaromír Suchánek s tématem
založení chatové oblasti.
V pozvánkách vás zveme na hasičskou zábavu,
která zahajuje druhý prázdninový měsíc, ukončení
prázdnin můžete oslavit ve sportovním duchu
s TJ Sokol Přibyslavice.
Nakonec přicházíme s novinkou - novou rubrikou podrobnosti se dozvíte na závěr zpravodaje.
Příjemné čtení vám přeje
Zuzana Kozlová, šéfredaktorka

ZPRÁVY Z PRACOVNÍCH JEDNÁNÍ ZASTUPITELŮ
I když je léto určeno k odpočinku a dovoleným, dovolte
nám, abychom Vás i v měsíci červenci informovali
o tom, čím se zastupitelé zabývali v uplynulých
týdnech.
Tématem číslo jedna je, a jistě ještě po nějakou
dobu zůstane, výstavba kanalizace a čistírny odpadních
vod (ČOV). Podstatnou fází výstavby je zahájení
zkušebního provozu ČOV, díky kterému mohou občané
připojovat své nemovitosti k již zbudované kanalizační
síti.
Pokládka
hlavního
kanalizačního
řadu
je dokončena v ulicích Mistrovská, Sokolská, Lipová,
U Zvoničky, Chaloupky a U Hřiště. Práce v ulici
Dlouhá jsou těsně před dokončením. Výstavba bude
probíhat v Otmarově a na ulici Radoškovská. To je
spojeno se zavedením výlukového řádu na lince 411
a s povolením částečné uzavírky na ulici Radoškovská

v úseku od hlavní silnice po obecní úřad a úplné
uzavírky od ulice Mistrovská po konec obce v termínu
od 13. 7. do 30. 9. 2015. Objízdná trasa je stanovena
přes Velkou Bíteš a Svatoslav. Občanům Přibyslavic
a Radoškova je dána možnost uzavírku objíždět
osobními vozy po trase uvedené na webových stránkách
obce a na vývěsce. Důrazně žádáme občany, aby tuto
trasu respektovali a nevyužívali jiných cest, které leží
na soukromých pozemcích. Za respektování trasy
objížďky děkujeme.
Pokračovala jednání týkající se bezpečnostní
situace u autobusových zastávek na hlavní silnici, která
vyústila ve schůzku zástupců dotčených orgánů (vedení
obce, zástupce Policie České republiky a Správy
a údržby silnic). Zde došlo k zásadní změně postoje
Policie ČR, která momentálně souhlasí s vybudováním

Strana 1

přechodu pro chodce s ostrůvkem na hlavní silnici.
Zároveň jednající strany podpořily i možnost výstavby
točny v lomu. Výběr jednoho z možných řešení bude
předmětem dalších diskuzí (první z nich proběhla
na zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice dne
16. 6. 2015) a bude záviset na finančních možnostech
obce. Během výše zmíněného jednání byla také řešena
problematika vybudování chodníku podél ulice
Radoškovská. Zde je situace uspokojivá pouze
částečně. Úsek mezi ulicí Mistrovskou a výjezdem
z obce směr Radoškov byl vrácen projektantovi, aby se
pokusil nalézt takové řešení, které uspokojí požadavky
všech
zúčastněných
stran
(včetně
obecního
na vybudování chodníku).
Vzhledem k problematické situaci týkající se
kvality pitné vody v Radoškově obec zprostředkovala
dotčeným
občanům
bezplatný
rozbor
vody
ze soukromých studní. Z legislativního hlediska obec
není povinna zajistit zdroj vody ke každé nemovitosti,
a proto lze provedení rozborů na náklady obce
považovat za vstřícný krok, který pomohl zjistit
skutečný stav. V rámci rozborů bylo analyzováno
24 vzorků včetně jednoho ze studny obecní. Níže jsou
uvedeny počty vzorků, které překročily limity
sledovaných ukazatelů: dusičnany (18), hořčík (9),
mangan (3), železo (1) a pH (2). Z hlediska
mikrobiologických ukazatelů jsou počty vzorků
s nálezy mikroorganismů následující: Escherichia coli
(2) koliformní bakterie (4) a enterokoky (9). Výsledky
rozboru vody v obecní studni jsou: pH 6.81,
konduktivita 44.8 mS/m, CHSK (Mn) 0.89 mg/l,
amonné ionty 0.02 mg/l, dusitany <0,03 mg/l, vápník 33.9 mg/l, železo <20 µg/l, mangan <20 µg/l,
koliformní bakterie 0 KTJ/100 ml, Escherichia coli 0
KTJ/100ml, kultivovatelné MO při 36°C 30 KTJ/ml.
Jako nevyhovující byly vyhodnoceny tyto parametry:
dusičnany 75.2 mg/l, hořčík 8 mg/l, enterokoky 68
KTJ/100 ml a kultivovatelné MO při 22°C

nepočitatelné. Podle sdělení pracovníků odborné firmy
provádějící rozbor vody je sice stávající stav
v některých
parametrech
nevyhovující,
ale
ne neřešitelný. Doporučují o zdroje vody řádně pečovat
tj. provádět sanace a zlepšit zajištění studní proti
místnímu znečištění. Občanům byla nabídnuta
informační brožura, která poskytuje informace
o ukazatelích kvality vody a o péči o studny. Tato
brožura
je
volně
ke
stažení
na http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/studnajako-zdroj-pitne-vody. Zastupitelstvo zvažuje možnost
sanace obecní studny. Péče o obecní studnu
bezprostředně souvisí s nedostatkem vody v hasičské
nádrži, kdy oba tyto problémy zastupitelstvo hodlá řešit
ve spolupráci s občany.
Dne 1. 7. byla započata plánovaná rekonstrukce
herny v mateřské škole (MŠ), na kterou obec získala
dotaci z Programu rozvoje a obnovy venkova MMR.
Byly odstraněny původní omítky, upravena podlaha,
instalována konstrukce na stropní podhledy, světlovody
a elektroinstalace. Práce by měly být dokončeny v první
polovině srpna.
Obec rovněž získala dotaci na rekonstrukci hřiště
MŠ s názvem "Dětské hřiště a zahrada v přírodním
stylu MŠ Přibyslavice". V současné době je zveřejněna
výzva k podání nabídek dodavatelů. O tuto dotaci obec
požádala proto, že některé ze stávajících herních prvků
jsou z hlediska bezpečnosti nevyhovující.
V ulici Mistrovská se podařilo dovést do konce
reklamační řízení týkající se opravy opěrné zdi.
Na uvedené místo byly dovezeny dva sloupy nutné pro
přeložení elektrického vedení. Termín jejich dodávky
byl zpožděn výstavbou kanalizace na přístupové trase.
Termín jejich instalace je stanoven na 24. 8. a 2. 9.
2015.
Za zastupitele Přibyslavic
Jana Pavlů

STALO SE…
STOKY - STOČNÉ - TOČNA a jiná témata posledního veřejného zasedání
Po třech měsících se 16. června 2015 sešlo místní
zastupitelstvo, aby veřejně projednalo, případně
schválilo, důležitá rozhodnutí, zároveň vysvětlilo
a obhájilo před občany své dosavadní kroky a aby jim
umožnilo
podílet
se
na
budoucích
rozhodnutíchpřispěním vlastních postojů a názorů k

problematickým otázkám, které by měli zastupitelé
reflektovat.
Kompletní zastupitelstvo schválilo jednomyslně
a bez připomínek mimo jiné účetní uzávěrku Obce
Přibyslavice za rok 2014 a vzalo na vědomí výsledek
hospodaření dobrovolného Svazku obcí 9 křížů, při
čemž se přítomní dozvěděli o množství spotřebované
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vody v Přibyslavicích v roce 2014 (10 139 m3) a také
například zdejší náklady na výrobu 1 m3 vody
(32,13 Kč).
Občané
byli
na
zasedání
seznámeni
s připomínkami kontrolního výboru (I. Varmuža, J.
Fryč, R. Božková), který navázal na problém, na nějž
bylo upozorněno na minulé schůzi, a který se týkal
volného pohybu psů po obci a jejich neuklizených
exkrementů. Paní starostka na to reagovala tvrzením,
že držáky se sáčky jsou již objednány. Dále výbor
zastoupený panem Ivanem Varmužou upozornil
na chybějící informace na internetových stránkách
obce, což by měly vyřešit připravující se nové webové
stránky, po jejichž spuštění bude možné automaticky
rozesílat zájemcům na emailové adresy zveřejňované
aktuality. Kontrolní výbor se s ostatními zastupiteli
shodl na tom, že je potřeba znovu opravit nefunkčně
opravenou branku u dětského hřiště.
Delší komentář a očekávanou diskuzi přinesl
bod projednávající výši stočného a vodného po spuštění
provozu čistírny odpadních vod (ČOV). Na základě
zkušeností s náklady provozu ČOV v jiných obcích
a průměrné roční spotřeby vody 35 m3 na osobu byl
vypočítán paušální poplatek stočného pro rok 2016
na 900 Kč za osobu, při čemž se v dalších letech
očekává navýšení ceny podle skutečných nákladů
provozu čistírny. Směrodatný bude rok 2016, a proto by
bylo pro zajištění efektivity provozu žádoucí, aby se
připojilo co nejvíce domů. Brzké napojení se
na kanalizační stoku, které již může být v některých
částech obce uskutečněno, s sebou nese několik výhod:
stočné se do konce roku 2015 neplatí, zároveň při
připojení se do konce letošního roku nemusí vlastník
domu platit obci poplatek za navýšení hodnoty
nemovitosti a v neposlední řadě v případě nepřipojení
se většího počtu domů by se stal provoz přepočítáno
na obyvatele nákladnější, utrpěl by zamýšlený
ekologický dopad, a proto by obec mohla využít práva
vyžadovat po občanech doklad řádného vývozu septiků.
Zastupitelstvo při této příležitosti vyzvalo majitele
pozemků, aby důkladně zvážili současné vytvoření
kanalizační přípojky pro případ budoucí stavby
na pozemcích a aby za nynějšího stavu silnic
uskutečnili případné zasíťování (přivedení vody, plynu,
elektřiny), neboť po provedení nových povrchů nebude
obec po nějakou dobu souhlasit s rozkopáním vozovek.
Dalším tématem, které bylo předloženo
k diskuzi, je způsob řešení nedostatečné bezpečnosti
přístupu k autobusovým zastávkám na hlavní silnici.

Zastupitelé přinesli 2 způsoby řešení stávající situace,
jejichž klady a zápory očividně rozdělují i samotné
zastupitele. První variantou je posunutí zastávek
do úrovně dnešní, od obce vzdálenější zastávky,
s vybudováním přechodu s ostrůvkem s možným
snížením rychlosti na 50 km/h. Nevýhody řešení lze
vidět v oddálení zastávek, které se již nyní nacházejí
zvl. pro občany z dolní části obce nepříjemně daleko
(hlavně v zimních měsících), a také v ceně provedení,
která se odhaduje na 2,5 milionu Kč. Druhou variantou
je vytvoření točny autobusů v místě bývalého lomu,
jejíž pro obec přijatelnější cena výstavby 800 tisíc Kč
a umístění zastávky přímo v obci umožní cestujícím
vyhnout se nebezpečnému provozu na hlavní silnici.
Na druhou stranu nikdo neodhadl, jaké budou provozní
náklady točny, když by obec musela zajistit v zimních
měsících příjezd k točně od brzkých ranních hodin.
Dopravci sice slíbili zachování stávajících spojů
i v případě přesunu zastávek do obce, ale patrně se
nikdo nezaručí, že nedojde v budoucnosti ke změnám
(pod jakoukoli záminkou), což může občanům závislým
na konkrétních spojích přivodit těžko řešitelné
problémy. Navíc prach a hluk spojený s denním
průjezdem 70 autobusů (v blízkosti školky) od čtvrté
hodiny ranní až do půlnoci by mohl občany obtěžovat.
Vhodné řešení se tedy bude nadále diskutovat.
Zastupitelé zmínili získání 2 dotací, a to na právě
probíhající opravu denní místnosti mateřské školy
a na vybudování nové zahrady školky (viz článek
o jednání zastupitelstva). Naopak na dotaci na nový
hasičský vůz obec nedosáhla, ale chtěla by po dohodě
s hasiči žádost v příštím roce zopakovat a teprve
po dalším odmítnutí by uvažovala o zakoupení
levnějšího vozu z vlastních zdrojů.
V pokračující diskuzi občané vyslovili
nesouhlas s pronajímáním kurtů a jejich zázemí cizím
občanům (navíc za směšnou částku 500 Kč a bez
stanovení jasných podmínek pronájmu a postihů
za jejich nedodržení, např. nepořádku po vrácení).
Je také zřejmé, že při využívání tohoto jediného
vhodného společenského prostoru by měly být
upřednostňovány události a akce organizované obcí či
obecními spolky a otevřené široké veřejnosti.
Přítomní připomínkovali kvalitu práce stavební
firmy při budování kanalizace, zvl. co se týče úklidu.
Bylo by vhodné, aby občané spolupracovali s vedením
obce tak, že budou hlásit případné nedostatky a vedení
obce pak bude nekompromisně vyžadovat jejich
nápravu.
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Na závěr vystoupil majitel dílny v místě bývalé
samoobsluhy, v níž provozuje ekologickou likvidaci
autovraků, seznámil přítomné s postatou své práce
a ujistil je o záměru nehromadit vraky, oplotit pozemek
a vybudovat si z nemovitosti místo k příjemnému
bydlení. Podle svých slov reagoval na nepravdivé řeči,
které se o jeho činnosti šíří. Projevil tak osobní
statečnost, když se snažil vzbudit u nevstřícně
naladěných občanů pochopení jeho nároku provozovat
svou živnost v místě svého bydliště, jakkoli se může
zdát v této centrální části obce nepatřičná. Vezmeme-li
však v úvahu sousední objekt Salajky a její taktéž
nevábné okolí (díváme-li se odkudkoliv), u níž se navíc
nejeví naděje na blízkou změnu a občané si možná

postupně zvykají na to, že služby dříve vyhledávaného
podniku se omezují na provoz hospody vyhovující
velmi omezenému okruhu hostů, nelze majiteli dílny
nic moc vyčítat.
Výše uvedené (a také něco navíc) si během
dvouhodinového zasedání nejen vyslechlo, ale také se
na obsahu aktivně podílelo 18 řadových občanů.
Můžeme jen doufat, že zájemců o dění v obci bude jen
přibývat a že jejich připomínky pomohou řešit
problémy ke spokojenosti většiny obyvatel.
-zk-

Byla nebyla pouť v Přibyslavicích zn. po osmé
Jako již několikátý rok, opět se nám červnovým
měsícem prohnala pouť. Když píši prohnala, opravdu to
tak myslím. Nevím, jak vám zvenčí, ale jsem si téměř
jistá, že nejeden člen Chasy by mi dal zapravdu, že
pouť každý rok uteče skutečně rychle. Ono se vlastně
není čemu divit, než si stačíme přes všechno hlídání
máje, oblékání do kroje a letos obzvláště do kostýmů na
půlnoční překvapení, tancování a zvaní po vesnici
pořádně uvědomit, že už tedy opravdu začala pouť,
je už téměř její konec.
Jako již tradičně, vše vypukne středečním
stavěním máje a od tohoto dne také Chasa začíná spávat
pod májou a hlídat ji. Čtvrtek se nese ve znamení
dětského dne, který byl letos opravdu vydařený, a to jak
účastí našich nejmladších, tak vybaveností stanovišť,
na kterých si děti mohly
vyzkoušet
spoustu
zajímavých
činností
od chytání ryb, rýžování
zlata, výroby lapače snů, až
po malování na obličej
a mnohé
další.
V pátek
probíhá rocková zábava,
poté následuje sobotní zvaní
po
vesnici
s večerním
programem a půlnočním překvapením. Letošní rok
poprvé vyrazilo několik párů naší chasy pozvat na pouť
také občany Radoškova. Jako jedna ze zúčastněných při
tomto zvaní mohu opravdu potvrdit komičnost celé
přepravy nás krojovaných, a to zejména děvčat. Vše ale
dobře dopadlo a my jsme mohli předat pozvání letos
tedy nejen občanům Přibyslavic, ale i Radoškova.

I když nám tento rok počasí příliš nepřálo, nikdo ze
členů chasy si tím nenechal zkazit náladu, a tak jsme se
s úsměvem na tváři proklopýtali výmoly naší vesnice,
které vznikly v důsledku budování nové kanalizace,
až k sobotnímu večeru, kde jsme odtancovali půlnoční
překvapení. Tento večer byl ale odlišný tím, že jsme se
do role překvapených dostali i my, a to vystoupením
sester v akci. Celá pouť byla završena nedělním
tancováním besed. Jak už jsem se výše zmínila, vše
bylo tak nějak samé překvapení. V sobotu večer si
je tedy připravily sestry v akci a Chasa a ani neděle se
nenechala s překvapením zahanbit, tentokrát se role
ovšem zhostila technika. Po chvíli ticha si ale přece jen
dala říct a my jsme mohli odtancovat besedy a tím
celou pouť dovést do zdárného konce.
Nyní mi dovolte několik vět,
ve kterých bych chtěla
poděkovat všem, kteří se
podíleli na přípravě pouti
i přesto, že nejsou členy
Chasy. Největší dík ale patří
celé Chase, a to zejména
letošním stárkům Vláďovi
Kalovi
a
Terezce
Kratochvílové, kteří nás
trpělivě vedli jak mnohaměsíčními přípravami, tak i
celým pouťovým maratonem. Také nesmím opomenout
poděkovat vám, návštěvníkům poutě, za vaši
každoroční účast a podporu. Co dodat, letošní pouť je
tedy u konce, a nám nezbývá nic jiného, než se těšit na
tu další, která bude doufám minimálně tak vydařená,
jako ta letošní.
Andrea Kavlíková
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16. ročník soft-tenisového turnaje našel své vítěze
Po loňské pauze se v naší obci na svátek Cyrila
nevyslyšeno a dvojice Dospíšil/Antoš domácí borce
a Metoděje uskutečnil již tradiční 16. ročník turnaje
přehrála a postoupila do finále.
v soft-tenise. Celý turnaj se nesl ve znamení tropických
Nyní přišly na řadu zápasy o 5 - 6 místo.
veder, se kterými si hráči naštěstí poradili. Zúčastnilo se
V prvním utkání bratři Kozlové podlehli dvojici
jej 19 dvojic a hrát se začalo už v pátek. Ani letos
Dolníček/Svoboda a ve druhém utkání si dvojice
nechyběli největší favorité bratři Bajerové. Favority
Habán/Kvasnica poradila s párem Kopáček/Tunkr.
zůstali i po poslední finálové účasti, ve které podlehli
V této části dne byla teplota opravdu, ale opravdu
dvojici Hamr/Dvořák. Tato dvojice se však letos turnaje
tropická. To se podepsalo na Davidu Dolníčkovi, který
nemohla zúčastnit, takže proto jako nasazená jednička
musel turnaj vzdát. Vznikla tak situace, za které v boji
byli F. Bajer a L. Bajer.
o 4. místo, v němž proti sobě měli nastoupit
První den se odehrála předkola turnaje, kde se
Habán/Kvasnica – Dolníček/Svoboda, neměl právě
žádné překvapení nekonalo, a do dalšího dne v hlavní
Zdenek Svoboda k sobě spoluhráče a vypadalo to
části turnaje zůstali hlavní favorité. Do spodního
na kontumační vítězství pro dvojici Habán/Kvasnica,
pavouku však spadla dvojice T. Habán/R. Kvasnica,
což by pro ně znamenalo pódiové umístění. Kluci se
kde právě Roman Kvasnica měl po několika letech
však zachovali velice férově a o třetí místo neměli
nového spoluhráče a (ne)sehranost se u nich v prvním
strach hrát prakticky proti komukoli. Zdenek Svoboda
kole projevila. Nicméně svoji spanilou jízdu zahájili
si zvolil za spoluhráče L. Kozla, což se nakonec
už druhým zápasem, ale o tom později.
neukázalo jako nejlepší volba, a kluci Habán/Kvasnica
Od sobotního rána začal turnaj naplno. Hrálo se
porazili i tento nově vytvořený pár. Nyní dvojice čekala
i na legendárním „centr kurtu“ u staré sokolovny, aby
na prohraného soupeře z finále, které se zdálo jasnou
turnaj rychle a plynule pokračoval. Nutno říci, že
záležitostí v podání bratrů Bajerových. Hrála pro ně
pořadatelé měli před turnajem s tímto kurtem spoustu
zkušenost z předchozích ročníků tohoto turnaje a dále
práce. Nachystat jej k provozuschopnému stavu tak,
jejich
neuvěřitelně
bezchybná
hra.
Dvojice
aby se na něm daly odehrát regulérní zápasy, se zdálo
Dospíšil/Antoš však v 90 procentech finálového utkání
takřka nemyslitelné. Podařilo se jim to však
dokazovala, že ve finále je právem. Dostala se dokonce
na výbornou.
do stavu, kdy jí k výhře v turnaji chyběl pouhý game.
Zápasy probíhaly jak na běžícím páse a do
Bajerové do té doby nepředváděli hru, na kterou jsme
nedělních semifinálových bojů očekávaně postoupili F.
u nich zvyklí. Na jejich poměry dost kazili a bylo to
Bajer/L. Bajer, a Z. Svoboda/D. Dolníček a druhým
z jejich strany velice nervózní. Nakonec se však
semifinálovým párem se stali, do této chvíle excelentně
projevila jejich zkušenost a utkání za stavu 5-5 zlomili
hrající, V. Kopáček/J. Tunkr a pro mnohé překvapení
a výsledkem 7-5 nakonec opanovali letošní turnaj.
turnaje pár Dospíšil/Antoš, kteří si poradili
Na pořadu dne tak byl poslední zápas, a to ne úplně
s favorizovanou dvojicí P. Karásek/V. Marek. Právě
oblíbený vypadnutými finalisty: boj o druhé místo. Zde,
Karásek/Marek vyřadili hned první den již zmíněnou
nejspíš i vinou ztráty motivace a výborné hry dvojice
dvojici Habán/Kvasnica, která zařadila už od sobotního
Habán/Kvasnica, finalisté na turnaji podlehli podruhé.
rána na druhý rychlostní stupeň a spodním pavoukem
Sympaticky hrajícímu páru Dospíšil/Antoš tak nakonec
proplouvala jako nůž máslem. Zastavila se
patřilo 3. místo. Na druhém místě skončila od druhého
až v momentě, kdy čekala na vypadnutého z utkání
utkání excelentně hrající dvojice Habán/Kvasnica a
Kopáček/Tunkr – Dospíšil/Antoš. Druhou dvojicí
1. místo si připsali bratři Bajerové.
čekající na soupeře z hlavního pavouka byli bratři
Nedělní odpoledne dále pokračovalo turnajem
M. Kozel a L. Kozel. Soupeř měl vzejít ze zápasu
ve smíšených čtyřhrách. Turnaj byl velice kvalitně
Bajer/Bajer – Dolníček/Svoboda.
obsazen a na stupních vítězů nakonec stanuli na třetím
Jako první se v neděli odehrál zápas bratří
místě T. Kejda/S. Bajerová, druhou pozici obsadila
Bajerů a Dolníček/Svoboda. Bajeři potvrdili svou
dvojice Pavel Klimeš / Martina Božková a na prvním
kvalitu a stali se tak prvními finalisty turnaje.
místě dvojice F. Bajer/M. Bajerová
K druhému semifinále nastoupili Kopáček/Tunkr –
Nedělní večer patřil turnajové zábavě, kde již
Dospíšil/Antoš. Spoustu místních fanoušků si přálo mít
po několikáté zahrála kapela Robur. Došlo zde
ve finále místní dvojici. Toto přání však zůstalo
k vyhlášení výsledků a předání hodnotných cen a před
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půlnocí proběhla tradiční tombola. Celkově se turnaj
vyvedl. Organizačně měli pořadatelé zvládnuto vše na
jedničku, pití bylo dostatek, takže se i obrovská vedra
dala zvládnout. Velkou poklonu musíme vyseknout
rozhodčím turnaje Petru Blahovi a Radku

Kratochvílovi, kteří se v těchto vedrech na empire
střídali za občasné výpomoci Davida Dolníčka.
Na závěr vítězům ještě jednou gratulujeme a už
nyní se všichni sportovní nadšenci těšíme na další
ročník turnaje s pořadovým číslem 17.
Luboš Kozel

HISTORICKÉ OKÉNKO
Stručná historie rekreační chatové oblasti v Přibyslavicích
V letošním roce 2015 tomu bude na podzim 45 let, kdy
byl proveden výběr rekreační oblasti v Přibyslavicích.
Úvodního jednání dne 9. 10. 1970 se zúčastnili
zástupci Odboru výstavby a územního plánování ONV
Brno-venkov, OHS Brno-venkov, Státních lesů
v Náměšti nad Oslavou, JZD Přibyslavice, MNV
Přibyslavice a zájemci o chatovou výstavbu.
Dne 29. 1. 1972 bylo svoláno předsedou MNV
p. Rybníčkem ustavující jednání, kterého se zúčastnili
4 zástupci MNV a 8 zájemců o chatovou výstavbu.
Hlavním
bodem
jednání
bylo
rozhodnutí
o vypracování projektu chatové oblasti, jeho
financování a zajištění jeho následného schvalování.
Dne 16. 5. 1972 byla vypracována kompletní
projektová dokumentace chatové oblasti s cca
36 chatami , jehož autorem byl pan architekt
Ing. Mario Kostka z Brna.
Po náročném schvalovacím procesu vydává
dne 13. 12. 1972 ONV Brno-venkov Odbor výstavby
a územního plánování „Územní rozhodnutí č. 93/72
pro rekreační oblast v k.ú. Přibyslavice“ a současně
je vydán souhlas pro středisko geodezie a kartografie
k zaměření pozemků.
V průběhu jarních měsíců roku 1973 byly
postupně se zástupci MNV podepisovány „Dohody
o zřízení práva osobního užívání pozemků“ a odkup

pozemků. Postupná výstavba chat a jejich následná
kolaudace byla započata.
Stavby dřevěných nebo zděných chat byly
prováděny bez přívodu elektrické energie. Užitková
voda byla pracně donášena z místního potůčku a pitná
voda ze studánek v okolí.
Na jaře v roce 1983 byl díky p. Ing. M.
Humpolíčkovi
realizován
přívod
VN
do transformátoru na horní cestě a tím byla započata
svépomocná elektrifikace jednotlivých chat.
V současné době je v rekreační oblasti celkem
42 chat, jejichž obyvatelé se chystají v letošním roce
na případné připojení na kanalizační síť. Kromě
kanalizačních přípojek jsme v očekávání, zda se podaří
realizovat i přípojky vody, jejíž hlavní přívod je veden
souběžně s kanalizační stokou „A“ k ČOV.
Mnozí z původních chatařů jsou ve věku, kdy
své chaty předávají svým potomkům, nebo už mezi
námi nejsou, a to z důvodu prodeje chaty novým
majitelům, nebo navždy odešli.
Vzpomínáme na p. Oplatka, p.Ing. Humpolíčka,
p. Turinka, p. Koukala, p. Masaříka.
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Ing. Jaromír Suchánek,
účastník ustavujícího jednání dne 29. 1. 1972

ZVEME VÁS
Hasičská zábava
SDH Přibyslavice vás zve na zábavu, která proběhne v sobotu 1. srpna od 21 hodin v areálu přibyslavického
kurtu. Hrát bude osvědčená kapela Robur a k občerstvení budou nabízeny grilované uzeniny. Vstupné 70 Kč.

Sportovní den TJ Sokol Přibyslavice
TJ Sokol Přibyslavice pořádá jako rozloučení s prázdninami sportovní den pro děti i dospělé, a to v neděli 30. srpna
od 14:30 na kurtech a hřišti u sokolovny. Můžete se těšit na sportovní disciplíny a klání pro malé i velké,
občerstvení zajištěno.
Součástí sportovního dne bude nultý ročník turnaje v nohejbalu dvojic pro dospělé a starší 12 let. Startovné je
100 Kč za dvojici, týmy se mohou přihlašovat Jirkovi Fryčovi osobně či na mail george118@seznam.cz nebo tel.
732210740 do 16. srpna.

Poděkování
Novomanželé Antlovi děkují všem svým přátelům a členům rodiny za pomoc s přípravou, organizací a následným
úklidem jejich svatebního dne. Aleš a Marcela

OTEVÍRÁME NOVOU RUBRIKU
Počínaje tímto číslem bychom chtěli občanům poskytnout prostor publikovat ve zpravodaji
osobní inzeráty typu NABÍZÍM/PRODÁM - HLEDÁM/KOUPÍM. Občané by v nich mohli nejen
nabízet a poptávat věci, které již někdo nepotřebuje a druhému by se hodily, ale rubrika by
se také mohla stát zprostředkovatelem služeb mezi občany (např. při hlídání dětí a péči o
nemocné a seniory, úklidu domácností, údržbě zahrady, doučování aj.) O zveřejnění
jednotlivých inzerátů bude rozhodovat redakce. Své inzeráty posílejte na emailovou adresu
zpravodajpr@seznam.cz .
NABÍZÍM – k pronájmu byt 1+1 v Přibyslavicích, velikost cca 55 m2. Jedná se jednotku s vybavenou kuchyní,
koupelnou s vanou a toaletou, velkou ložnicí, částečně vybavenou. Součástí je také malý pokojík, který může být
využit jako šatna nebo úložný prostor. Topení zajištěno plynem, voda je v současnosti ze studny, bude realizována
přípojka na vodu obecní. Cena nájmu dohodou. V případě zájmu se zastavte ve večerních hodinách v domě č. 25, u
Varmužových nebo pište na mail: ivan.varmuza@gmail.com.
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