ZPRAVODAJ

z Přibyslavic a Radoškova
Milé čtenářky, milí čtenáři,
od vydání předešlého čísla neuplynuly ani dva měsíce,
ale v naší obci se stačilo udát několik velice vydařených
akcí nejrůznějšího charakteru. Většina z nich byla
určena dětem, které si mohly osahat a ošlapat nové
hřiště
mateřské
školy,
zažily
dobrodružství
při procházce pohádkovým lesem, obešly zeměkouli
na pouťovém dětském dni a dozvěděly se něco o tom,
jak se bezpečně chovat nejen na silnici. Na své si však
přišli také aktivní i pasivní příznivci sportu, ať už
fotbaloví či tenisoví. Nad vším samozřejmě ční
nejvýznamnější a nejočekávanější (a donedávna také
téměř jediná) místní událost roku, kterou je
přibyslavická krojovaná pouť, jíž Chasa dokázala
obohatit i letos, a to o vystoupení dětské chasičky.
Ze všech akcí vám díky ochotným zpravodajům
přinášíme barvité zprávy.
I v období veselého hodování a zábavy naši
zastupitelé nezahálí a řeší dlouhodobě tížící problémy,
kultivují obecní prostory a plánují jejich budoucí
využití, jak se dozvíte z pravidelného zpravodajství
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o činnosti zastupitelstva i článku o jeho veřejném
zasedání, jehož popularita (soudě dle ochoty občanů se
zasedání zúčastnit) pozvolna klesá. Projednávaná
témata se dotýkají každého občana, diskuze bývají
podnětné až zábavné... Že by návštěvnost pomohla
zvýšit poplašná zpráva o megalomanských záměrech
zastupitelstva ne nepodobných předvolební snaze
postavit v obci novou školku a obchod zároveň?
Pokouším se nepropadat skepsi a opakuji si, že přece
naděje umírá poslední...
Abych opět nekončila ve výčitkách, chtěla bych
upozornit na zajímavý projekt, který se rozvíjí
pravděpodobně bez většinového povědomí v katastru
naší obce a jmenuje se Barbarská osada. Zve vás
na další ročník nejen hudební akce a neslyšíte
o ní naposledy. A pokud si budete chtít od hudby první
zářijovou sobotu odpočinout, můžete přijít zúročit
prázdninový trénink na nohejbalový turnaj.
Zábavné čtení a příjemné prožití letních dnů přeje
Zuzana Kozlová, šéfredaktorka

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELŮ
Dne 3. 6. 2016 byl vydán kolaudační souhlas
s užíváním stavby pro stavební objekty Kanalizace,
Prodloužení obecního vodovodu a Úprava silnice
III/3798. Vydáním tohoto souhlasu se pomalu chýlí
ke konci i administrativní část výstavby kanalizace
a čistírny odpadních vod v naší obci. Pro nezúčastněné
nejspíše vydání kolaudačního souhlasu neznamená nic
zásadního. Nicméně pokud by k němu nedošlo, tak by
to pro obec mělo dalekosáhlé nepříjemné důsledky.
Kolaudace čistírny odpadních vod proběhne
po vyhodnocení zkušebního provozu, který byl ukončen
v červnu 2016, nejpozději však do 31. 8. 2016.
Vzhledem ke snížené kvalitě provedení některých prací,
došlo k další reklamaci, která se nyní týkala zejména
oprav propadlých částí komunikací. Propadlá místa
byla opravena 7. 6. 2016. Další reklamace budou
následovat.
V Radoškově probíhá rekonstrukce místní
dešťové kanalizace. Doposud byl rekonstruován úsek

u domu rodiny Blažkových. Úsek od staré obecní školy
k obecní studni a v jejím okolí bude následovat
v nejbližších dnech.
V letních měsících proběhne rekonstrukce
budovy obecního úřadu. Z tohoto důvodu bude úřední
místnost dočasně přesunuta do klubovny sboru
dobrovolných hasičů (SDH) v hasičské zbrojnici.
Stavební práce se budou týkat kanceláří, sociálního
zázemí a chodeb obecního úřadu. Původní kuchyňka
obecního úřadu bude přebudována na ředitelnu
mateřské školy. Změnou využití této místnosti bude
odstraněn poslední z nedostatků, na které upozornila
kontrola z Krajské hygienické stanice Jihomoravského
kraje provedená v mateřské škole. Stavební práce
budou zahrnovat snížení a zateplení stropů,
rekonstrukci elektroinstalace, rozvodů pitné vody,
odpadů, podlah a vnitřních omítek. Budou pořízeny
nové vstupní dveře jak pro obecní úřad, tak
pro mateřskou školu.
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Mateřská škola Přibyslavice zahájila výmalbu
ložnice. Místnost bude vybavena novými kryty
na topení.
V uplynulých měsících proběhlo odborné
posouzení technického stavu budovy č. 15 (obecní
knihovna a sousední prostory) a jsou vypracovávány
návrhy jejího dalšího využití včetně případné
rekonstrukce / přestavby.
Obci Přibyslavice byla zamítnuta žádost o dotaci
na výstavbu sběrných míst pro tříděný odpad.
Po doplnění dokumentace bude tato žádost opakovaně
podána do příslušného dotačního programu.
Zastupitelstvo obce na svém veřejném jednání dne 16.
6. 2016 souhlasilo s dofinancováním nákupu
dopravního automobilu pro jednotku SDH Přibyslavice

(část pořizovacích nákladů bude hrazena z dotačních
prostředků) a s poskytnutím dotace pro TJ Sokol
Přibyslavice ve výši 60 200 Kč.
I nadále jsou na obecním úřadě připraveny
k podpisu Smlouvy o odvádění odpadních vod.
Smlouva musí být podepsána pro každou nemovitost,
ze které jsou odpadní vody odváděny prostřednictvím
kanalizační sítě do čistírny odpadních vod
v Přibyslavicích.
Opakovaně
žádáme
zástupce
nemovitostí (alespoň jeden z vlastníků), aby se dostavili
na Obecní úřad k podpisu výše zmíněné smlouvy.
Za zastupitele Přibyslavic
Jana Pavlů

STALO SE...
STALO
Den proSE...
děti: Pohádkový les Sokol
Jako každý rok i letos otevřela Barevná víla svůj
pohádkový les. Tentokráte se tak uskutečnilo jedno
slunečné nedělní odpoledne, a to pro všechny děti
z Přibyslavic a okolí na počest jejich svátku.
Barevná víla se svými přáteli připravila
odpoledne plné soutěží, her, dobrodružství a sladkých
odměn. Asi čtyřicet nebojácných dětí se se svými rodiči
a kamarády vydalo po stopách duhových šatů Barevné
víly stezkou až do hlubokého lesa.
Po cestě si děti mohly vyzkoušet chytání rybek
s vodníkem Česílkem, plnění studánky s vílou
Amálkou, hledání Perníkové chaloupky s Jeníčkem
a Mařenkou nebo přetahování se se Shreckem v jeho
bažině. Většina dětí se chtěla stát indiánem, protože
střelba z luku jim šla téměř stejně dobře jako našemu
Vinnetouovi. Někteří se zalekli čertíka Bertíka a ani

za měšec zlaťáků nechtěli vlézt do pytle na skákání.
Na tuhle past prostě čertovi nenaletěli : ).
Ovšem všichni se vraceli s úsměvem, že se
po cestě neztratili (nebo se zase rychle našli) a zdárně
došli do cíle se všemi splněnými úkoly. Barevná víla
šikovné účastníky odměnila svým úsměvem, diplomem
a balíčkem dárečků a zase zavřela duhovou bránu
do kouzelného lesa. Ráda by ještě poděkovala všem
sokolíkům i nesokolíkům za jejich cennou pomoc
a ochotu. Děkuji.
Kouzelná brána se zavřela a otevřela se brána
do světa dospěláků a kopané. Pár tatínků sportovců
zůstalo na obnovené utkání v kopané – ženatí vs.
svobodní. A jejich děti jako hlavní fanoušci.
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Michaela Kubíčková

Ženatí slaví, svobodní ztratili výhru v závěru
Kdo se rozhodl v neděli 5. července vyrazit na výlet
po silnici číslo 602 z Velké Bíteše směrem na Brno,
po zdolání cihelňáku mu byl po levé ruce nabídnut
na místní poměry neobvyklý pohled – červeně a bíle
oděné postavy pobíhaly po jakémsi improvizovaném
fotbalovém hřišti. Přijel-li by blíže, poznal by v borcích
v bílém tričku skvadru ženatých, pokoušejících se
zlomit již téměř prohraný fotbalový mač. Červení, tedy
tým svobodných, ještě víc než deset minut před koncem
vedli o dva góly, a přestože sil ubývalo, nezdálo se,
že by mělo dojít k zvratu. Početné publikum sledovalo
zápas se zaujetím zpoza postranní lajny a sokolíci
doufali, že nepřijde příliš prudká rána do brankové

konstrukce, jejíž rozklad by znamenal předčasné
ukončení představení.
Kvalita a zkušenosti hráčů v bílé se nakonec
ukázaly být nad síly svobodných, a to i přesto, že ti
měli dva borce na lavičce ke střídání navíc.
V závěrečných minutách si nechali dát tři góly a zápas
prohráli v poměru čtyř ku pěti. Penaltový rozstřel sice
skončil ve prospěch svobodných, ovšem pohár si
odnesli vítězové v bílé a jejich kapitán, který poslední
zápas naposledy hrál ještě za mužstvo „prstenem
nesvázaných“. Příště znovu a lépe, svobodní!
-iv-

Rokování o opatřeních, kamení a bytovkách do oblak
16. června, ještě dříve, nežli se v rozdílných termínech
Rozumějme spravenou silnici. Slunko si po zvážení
a rozdílném rozpoložení vydáváme načerpat energii
ponechají, ale spravení silnice by mělo být urgováno
v podobě méně či více aktivních dovolených, odbyli si
stále a pořád na příslušný krajský orgán. Jeho
zastupitelé povinnost v podobě veřejného zasedání.
zaměstnanci již podle tvrzení přítomných „plácali“
Takové se musí uspořádat alespoň jednou za tři měsíce,
a ještě „to zaplácají“. Mají to ale veselé povolání.
aby bylo zákonům o zastupitelské demokracii učiněno
Ve fázi příprav je vyhláška omezující provoz
za dost. Čas nastal, avšak nejenom z povinnosti se
hlučných strojů v neděli. Netýká se však domácích
zastupitelé sešli, na programu bylo mnoho zajímavých
spotřebičů, nemusíte mít obavy, že by příprava
bodů. Předně: rozpočtová opatření, uzávěrka rozpočtu,
nedělního oběda v mixéru odporovalo obecní
smlouva o smlouvě budoucí, zřízení služebnosti.
legislativě. Jen cirkulárka či sekačka bude v neděli
Ehm, a ptáte-li se, kde že je ta zajímavost zmíněná
bez práce. Nebo rozdáte sousedům sluchátka.
výše, vězte, že přítomní nekladli otázky, ani jinak
V diskusi byla doptávána možnost opravy břehu
nezdržovali schválení výše zmíněných. Naopak
u čekárny, pravidelné vyvážení kontejnerů na plasty
schválení vložení obecních peněz jako podílu za nákup
(což je problém spíše nedostatečného zmenšení objemu
dopravního automobilu pro SDH či dotace na opravu
vhozených PETek) či podrobnější informování občanů,
sokolovny v Radoškově se zdá být snadno
jak nakládat s bioodpadem. Opět byl zmíněn chybějící
pochopitelným bodem s viditelným výsledkem. Oba
provozní řád kurtů. A také nevyhovující stav hřiště
však zastiňuje připravovaná stavba lokální verze
a jeho oplocení před sokolovnou.
slavného uskupení kamenů Stonehange. Turistický ruch
Bylo veselo, pohodová atmosféra se nesla sálem,
v naší obci se omezil hlavně na omladinu cestující
odkazující na hezké počasí a blížící se letní prázdniny.
za četnými zábavami, proto je třeba dodat naší obci
Další veřejná diskuse bude nejpozději za dva měsíce,
punc světovosti a takový unikát, kvůli kterému cestují
neváhejte a přijďte pobejt. Pokud tato výzva nezabere
do Anglie miliony turistů, by mohl být tím pravým,
ke zvýšení účasti na schůzích, někteří zastupitelé se
řekli si zastupitelé. Nápad přišel od jednoho z občanů
mohou zasnít, vymyslí nějaký velkorysý projekt, třeba
Radoškova a žulové kameny poskytne bývalá
výstavbu léčebných lázní u Jakoubka s cestou
radoškovská škola. Zbývá už jen obnovit starou stezku
lemovanou kopiemi slavných budov (nebude
mezi oběma částmi obce, podél níž je stavba
vynechána Eiffelovka, šikmá věž v Pise, socha
monumentu plánována.
Svobody a další) a schválí ho bez vašeho vědomí.
A propos, z Radoškova dorazili na jednání hned
Peníze na to jsou. Mezi těmi mrakodrapy by se jistě
tři občané a zcela bez zábran odmítli nabídku zřízení
našlo i pár drobných na malé a prospěšné projekty.
obecní vody či slunečního světla, neb požadují silnici.
Vaše projekty.
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Pouť je fajn!
Pouť je fajn! Tak přesně v duchu těchto slov se nesl
celý letošní pouťový týden. Ve středu se konalo tradiční
stavění máje a tím se zahájila pod záštitou Chasy
krojovaná pouť. Na zdobení máje a areálu kurtů
se podíleli všichni členové Chasy, kteří nemuseli
dopoledne do práce či školy. Bylo potřeba každých
rukou. Nikomu tedy nebylo divné, když i ti největší
chlapáci z Chasy drželi v rukách krepový papír
a vytvářeli růže všech možných barev. Stavění máje
proběhlo za pomocí zdvíhací techniky bez problémů.
Po večerech probíhalo její hlídání, které dopadlo
úspěšně. Máj stála po celou pouť. Chasa si večerní
hlídání zpestřovala po svém. Nechyběl oheň, špekáčky,
dobré pivečko a hlavně hra na kytaru. I z těch
největších nezpěváků se k blížícím ranním hodinám
stávaly pěvecké hvězdy.
Ve čtvrtek se konal dětský den, který nesl téma
„Napříč kontinenty“. Každé stanoviště představovalo
jeden kontinent, kde děti plnily úkoly s aktivitami, které
jsou pro něj typické. Představitelé kontinentů se snažili
svými
převleky
navodit
atmosféru
panující
na jednotlivých světadílech. V tento den nám počasí víc
než přálo, proto se není čemu divit, že představitelé
Antarktidy nechali své oblečení ležet na přípravném
stole.
V pátek večer se konala rocková zábava se
skupinou Accort a Renovace Rock. Výběr písniček byl
tedy letos opravdu vydatný. Na své si přišli také jedlíci,
kteří si mohli vybrat mezi výborným gulášem
a uzeninou.
V sobotu po obědě se seřadila chasa před
obecním úřadem a za doprovodu dechové hudby
Galánka probíhalo zvaní občanů na večerní zábavu.
Na rozdíl od minulého roku bylo v tento den více než

30 ˚C. Světe div se. Když nás občané vyzvali k tomu,
abychom se šli namazat, znamenalo to opravdu,
abychom se šli namazat, ovšem ne pomocí alkoholu,
ale opalovacím krémem. Což většina z nás, hlavně
dívek, využila. Chasa nepohrdla ani dobrým jídlem
a pitím. Stačilo jen trošku povolit kroj a mohlo se
hodovat dál. I přes toto tropické počasí se nám podařilo
obejít celou vesnici spolu s Radoškovem. Sobotním
večerem nás provázela známá blanenská kapela Akcent.
Pivo a víno teklo proudem a jídla bylo dostatek. Chasa
zatancovala Československou besedu a na půlnoc si
jako tradičně připravila překvapení doprovázené
stínovým divadlem. Hudba hrála až do brzkých ranních
hodin a opět se z každého z nás postupně stávali
zpěváci hodni zlatého slavíka.
V neděli odpoledne se chasa seřadila spolu
s dětskou chasičkou před obecním úřadem a následoval
krojovaný průvod, který směřoval v čele s rychtářem,
rychtářkou a hlavními stárky k areálu kurtů. Chasa
zatancovala Moravskou a Československou besedu.
Určitě jste si všimli, že se v chase objevilo hned několik
nových tváří. Díky novým členům se tancovalo
ve čtyřech kolech. Novinkou letošního roku byla také
dětská chasička, která si na neděli připravila taneční
překvapení. Dětičky tancování velice baví a my se
těšíme na to, co si pro nás připraví příští rok. Na konci
nedělního odpoledne se mělo předávat stárkovské
právo. Příští rok bude výjimečný tím, že se bude jednat
o desáté výročí krojované pouti v Přibyslavicích. Proto
se celá Chasa usnesla na tom, že by bylo vhodné, kdyby
i příští rok zůstali hlavními stárky Terka a Vláďa. My
jim budeme ze všech sil pomáhat, aby se desátý rok
opět vydařil a vy si ho s námi užili stejně, jako tomu
bylo letos. Přece jen: „Pouť je fajn!“
Michaela
Mičánková
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Na prázdninová dobrodružství PŘIPRAVENI!
Dopravní policie, zdravotníci a hasiči - slavné trio,
které voláme vytočením trojmístného čísla začínající
na 15_ - a dohromady na jednom místě - to většinou
nevěstí nic dobrého... V Přibyslavicích se však
28. června setkali spolu s dalšími na tenisových
kurtech, aby dětem (a rodičům) hravou formou
připomněli, jak se chovat bezpečně nejen
o prázdninách.
Kdo očekával nudné mentorování a odtažitou
teorii, ten se proklatě zmýlil. Nezapomnělo se na nic.
Účastníci, kterých se ve věku od 2 do 15 let
za doprovodu maminek, tatínků, tetiček, babiček
i dědečků sešlo přes stovku, byli hned při „zápisu"
vybaveni reflexními vestami, průkazkou na razítka
za splněné úkoly na stanovištích, „bezedným"
kelímkem na džus a kupóny na výbornou palačinku
a párek v rohlíku. Někteří se stihli posilnit ještě
do opožděného zahájení, při němž nejmenší modelky
předvedly nejrůznější reflexní (a další bezpečnostní)
vybavení potřebné při pohybu v silničním provozu.
Po instruktáži se už všichni mohli vrhnout
za nedočkavými dobrovolníky. Některé úkoly byly
vzhledem ke své povaze odbyty velmi rychle (měření
rychlosti běhu dopravním radarem, otisky prstů, setkání
se semaforem), jiné vyžadovaly delší praktickoteoretickou průpravu (zachraňování života se zástupci
blanenského Českého červeného kříže a záchranářem
D. Dvořáčkem či ošetřování drobných zranění se
zdravotními sestřičkami). U některých bylo třeba
prokázat své znalosti (kvíz o vhodném chování
na silnici s BESIPEM, stanoviště u hasičů, horní
stanoviště s dopravními značkami), u dalších zase
schopnosti psycho-motorické (skládání dopravní
značky). Rodiče pomáhali svým ratolestem získat

potřebná razítka odpovědí na „autoškolové" kvízové
otázky, procházkou v drogových, alkoholových
a únavových brýlích, ale také si vyzkoušeli třeba masáž
srdce. Věřím, že nejeden tatínek zatoužil pošimrat své
ego při radarovém měření rychlosti běhu, ale nikdo
(pokud vím) k tomu nenašel odvahu.
Ve volných chvílích si kluci i holky prolézali
zásahový vůz bítešských hasičů a vyprošťovací auto
Jerex, usedali do policejní motorky. Organizátoři pro ně
navíc připravili skákací hrad, domečky, hračky, prostor
pro malování. Mnoho dětí využilo možnosti nechat si
na obličej namalovat nejrůznější motivy. Zatímco
děvčata byla nejčastěji vyzdobena něžnými květinami,
hoši se často převtělovali do nejrůznějších šelem.
Stanovený čas uběhl velmi rychle a dětem se
za jejich snahu dostalo ocenění v podobě medaile,
papírových skládaček, pexesa a dalších drobných dárků
od sponzorů. Odpoledne bylo zakončeno ukázkou
hasičského zásahu provedeným dětskými zástupci
přibyslavických dobrovolných hasičů.
A komu za vydařenou akci vděčíme? Jitce
Jiříkové, která pozvala zúčastněné záchranářské sbory,
odborníky na dopravu i zdravotníky a získala podporu
obce. Kromě ní je třeba poděkovat dalším
dobrovolníkům podílejícím se na úspěchu akce - ať její
přípravou, provázením na stanovištích nebo
zajišťováním občerstvení. Nakonec musíme dodat, že
sebelíp připravená akce se neobejde bez účastníků
a jejich zájmu si ji užít. A protože podmínka hojné
účasti a dokonce i krásného počasí byla splněna,
můžeme doufat, že tento úspěch podpoří organizátory
v plánování další události.
-zk-
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Pohár pro vítěze 17. ročníku soft-tenisového turnaje opět v rukou přespolních
Rok se s rokem sešel a máme za sebou další ročník
tradičního soft-tenisového turnaje, a to s pořadovým
číslem 17. Počasí turnaji opět přálo, i když bylo
v sobotu poněkud větrno. Turnaje se tentokráte
nezúčastnilo tolik dvojic, jak jsme zvyklí, nicméně
na kvalitě turnaje to nic neubralo. Šestnáct dvojic bylo
ideálních pro rozlosování do klasického pavouka.
Nasazenými jedničkami byli loňští vítězové,
bratři Bajerové, a druhými nasazenými byla nově
vzniklá dvojice, Roman Kvasnica a Lubomír Kozel.
Třetí a čtvrtou nasazenou dvojicí byl Václav
Čajánek/Zdeněk Svoboda a Milan Dvořák s Michalem
Markem (též nově utvořená dvojice).
V prvním kole k žádnému překvapivému
výsledku nedošlo až na mírné trápení favorizované
dvojice Čajánek / Svoboda. Lze to však přisoudit
nulové rozehranosti před turnajem. Druhý den byla
jejich hra úplně o něčem jiném. Nabyla více přesnosti
a agresivity, což vedlo k brzkému vedení 4:1 proti
dvojici Geisselreiter/Karásek. Pak však došlo nejspíš ke
ztrátě koncentrace a nasazený pár zápas ztratil, a to
poměrem 5:7. Do sobotního semifinále se tak dostaly
zbylé tři nasazené páry a již zmíněná dvojice
Geisselreiter/Karásek.
První semifinále tvořené páry L. Bajer /F. Bajer
vs. Dvořák/Marek, hrané hned ráno, přineslo
jednoznačné vítězství v poměru 6:1 pro pár
Dvořák/Marek. Tato dvojice hrála neskutečně chytře
a přesně, na což několikanásobní vítězové tohoto
turnaje, bratři Bajerové, po celý zápas nedokázali najít
protizbraň. Druhé semifinále Kvasnica/L. Kozel vs.
Geisselreiter/Karásek bylo o poznání vyrovnanější.
Od začátku měla mírně navrch domácí dvojice, soupeř
však vždy dokázal hru srovnat. Za stavu 4:4 se dostala
dvojice Geisselreiter/Karásek do vedení 5:4 a vypadalo
to, že finále bude bez domácí dvojice. Za hlasitého
povzbuzování přibyslavských „fans“ však kluci zabrali
a zbytek zápasu se tak odehrál již pouze v jejich režii.
Do finále tak postoupila po výsledku 7:5 dvojice
Kvasnica/Kozel.
V turnaji se velice dobrým výkonem
prezentovaly nové dvě dvojice: M. Suchomel/J. Sojka

a mladíci M. Božek/R. Mičánek, kteří si to mezi sebou
rozdali o postup mezi pět nejlepších dvojic. Vítězně
z tohoto duelu vyšel pár Suchomel/Sojka. Tento pár
však zřejmě nepočítal s postupem až do posledního dne
turnaje (stejně jako Cibulková ve Wimbledonu, na den
finále měla naplánovanou svatbu :-). V sobotu totiž
odjížděli na dovolenou, a tak velmi sportovně
přenechali postup dvojici Božek/Mičánek.
Sobotní finále tvořené dvojicí Dvořák/Marek vs.
Kvasnica/Kozel bylo naplánováno na 13.00 hod.
Fanoušků se přišlo podívat dost a mocně domácí
dvojici povzbuzovali. Hlavně Roman Kvasnica by si již
výhru v tomto turnaji zasloužil. Do finále se už dostal
nesčetněkrát. Soupeř však byl proti a stejně kvalitní
hrou, jakou převedl již v semifinále, deklasoval
i domácí dvojici, a to poměrem 6:2. Zklamaná dvojice
Kvasnica/Kozel tak již nenašla sílu ani motivaci
v utkání o druhé místo a podlehla bratrům Bajerovým
6:4.
Souběžně s finálovým utkáním probíhal také
turnaj smíšených dvojic. Turnaje se zúčastnilo celkem
9 párů. Zápasy byli velice pohledné a vyrovnané. Byla
zde vidět spousta budoucích tenisových nadějí, mezi
které by mohla třeba jednou patřit i 9letá Monika
Kozlová (celkově nejmladší účastnice tohoto turnaje).
Další z tenisových nadějí, Denisa Palátová, si to se
spoluhráčem Petrem Blahou rozdala o třetí místo
s dvojicí Robert Vokřál/ Jaroslava Vokřálová a slavili
výhru 6:4. Ve finále se utkaly páry Simona
Bajerová/Kejda vs. Zavřelová/Zavřel. Utkání bylo
neskutečně vyrovnané a misky vah se nakonec
překlopily na stranu dvojice Bajerová/Kejda.
Výsledkem 7:5.
V sobotu večer proběhla tradiční poturnajová
zábava. Tentokrát zahrála kapela SCREAM Rock. Byly
předány poháry pro první čtyři dvojice hlavního turnaje
a první tři ve smíšeném. Zbytek večera se již slavilo,
nebo pilo na žal .Už nyní netrpělivě vyhlížíme
18.ročník.
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Lubomír Kozel ml.

ZE ŽIVOTA OBCE
Chasa všem
V posledních letech jsme si téměř všichni zvykli
na akce pořádané naší Chasou.
V září loňského roku jsme se zvesela rozloučili
s uplynulou sezonou. Touto řádnou oslavou jsme
nabrali síly na další akce, které jsme pro vás chystali.
Už na podzim jsme se začali scházet a znovu
nacvičovat, dá se říci, již tradiční betlém. 29. listopadu
jsme se sešli v hojném počtu u hasičky a zhlédli téměř
všechny stárky z Chasy v jiném úhlu. Převlékli se za
Marii a Josefa, za tři krále, pasáčky, anděle a další
postavy z města Betléma, kteří vystupují v příběhu
o narození Ježíška. Slavnostně jsme rozsvítili vánoční
strom před školkou a posilnili se koláčky, gulášem,
čajem či grogem. Na této akci se kromě Chasy podílela
i obec Přibyslavice a Myslivecké sdružení
Přibyslavice-Radoškov.
O pár dní později se část Chasy opět ustrojila
do převleků a vyrazila do ulic naší vesničky postrašit
a odměnit děti jako čerti, andělé a Mikuláš.
O víkendu na tuto zvyklost navázala nová akce, která
se snad v příštích letech také ujme, a to Mikulášská
zábava s kapelou Nonstop. Veselice s čertovským
a andělským rejem se vydařila, návštěvnost byla hojná
a společnost se dlouho dobře bavila.
Přes Vánoce jsme si dali trošku volno,
ale už v únoru jsme se vrátili s masopustním průvodem
po Přibyslavicích i Radoškově a večerní zábavou
v maskách, nebo - chcete-li - maškarním bálem.
Dopoledne i večer se náramně vydařily, všichni se
bavili, jak jen mohli, a kdyby to jen byli vydrželi, tak
až do rána bílého.

V únoru přišel návrh na založení dětské
chasičky, aby se nám tu tradice krojované pouti
udržela co nejdéle a mohli jsme si vychovat naši
„budoucnost“. Na základě nabídky ve zpravodaji
na úvodní schůzku přišlo hodně rodičů s dětmi.
Nakonec se počet dětí ustálil na 16, čtrnácti dívkách
a dvou chlapcích ve věku od 5 do 14 let. I přes tento
věkový rozdíl mezi nejmladší a nejstarší členkou
nenastaly žádné problémy a pod vedením Terky, Míši,
Aničky, Zuzky a Petra se děti na krojované pouti
předvedly s pilně nacvičeným pásmem svým rodičům,
prarodičům, tetičkám a strýčkům a všem, kteří o toto
vystoupení měli zájem. Svým vedoucím udělaly děti
velkou radost, za píli a šikovnost dostaly odměnu
a nejstarší odměnily své vedoucí krásně vyvedenými,
ručně malovanými diplomy.
Poslední aktivitou před poutí, kterou Chasa
pořádala, byl lampionový průvod. Společně s SDH
Přibyslavice, s TJ Sokol a obcí Přibyslavice se snažíme
obnovit tradici, která na pár let upadla v zapomnění.
Nutno podotknout, že zájem je velký a společný
pochod od obecního úřadu k lesnímu hřbitůvku
se zúčastňuje čím dál více lidí a dětí s lampiony. Naše
drobotina z dětské chasičky přednesla básničky, paní
starostka nám připomněla válečnou historii a události,
které zapříčinily vznik této tradice.
Tento plodný rok jsme s úspěchem a grácií
zakončili naší krojovanou poutí. Počasí nám přálo
a věříme, že se vám letošní program líbil tak jako nám.
V srpnu nás čeká rozloučení se sezonou
a po něm začneme zase na novo.
Mgr. Anna Antlová

O Barbarské osadě
„V postmoderním chaosu a v šílenství digitálního věku temně šedým betonem náhle prorazil malý, ale životem
nabitý čerstvě zazelenalý proutek. Rostl a rostl, až se z něj stal mohutný totem, symbol přinášející svobodu a naději,
tyčící se nad střechami panelových domů.
Shlukl se kolem něj kmen, který jej uctíval tancem a hudbou. Lidé tohoto kmene nabrali sílu z libých tónů
muziky a moudrost ze stínů lesa. Po nějakém čase založili svou osadu, která má šířit ideály svobody, míru a lásky
ke všemu kolem nás. Založili...Barbarskou osadu!!!"
Barbarská osada je historizující skanzen a kulturně-vzdělávací centrum ve stylu přírodního stavitelství
s ohledem na zachování přírodního rázu krajiny. Chceme vytvořit svobodný přírodní autonomní prostor přístupný
i široké veřejnosti, kde se budou konat historická vystoupení, předvádění řemesel, vzdělávací víkendy, koncerty napříč
Strana 7

hudebními žánry, workshopy, dětské tábory, LARPy, divadelní představení, huť přírodního stavitelství… Zkrátka vše,
co si lidé budou přát a bude to v souladu s přírodním okolím.
Princip osady je založen na sdílení - každý může přijít s nápadem a společně se domluvíme na jeho realizaci.
Každý, kdo bude chtít něco nabídnout, ať už nějakou dovednost, kulturní program či jen něco, co chce poslat dál, zde
bude vítán. Nemáme v plánu tvořit klasickou komunitu na jednom místě, chceme spíš vytvořit průsečík aktivit
různých lidí a pěkné místo k načerpání sil a inspirace. Kdo by však u nás na našich loukách chtěl spočinout či bydlet
déle, po domluvě je vše možné!
Osada je na starém, dnes již bezejmenném mlýně poblíž vesnice Radoškov, okres Brno-venkov, v malebném
údolí Přibyslavického potoka, ve stínu lesů a v lůně středověce působící krajiny plné mlýnů a brodů. Již rok se
snažíme místo v rámci našich možností zkultivovat a pořádáme zatím menší akce spíše pro známé. Avšak například
letos 21 - 24. 7. se bude na místě odehrávat fantasy hra s názvem Jezero neznáma pro zhruba třicet účastníků
a na podzim o víkendu 2-4.9. pořádáme Barbarfest, multižánrový hudební festival obohacený autorským čtením
a soutěžemi. Také jsme letos položili základy Huti přírodního stavitelství, místní platformy pro sdílení nápadů a vizí
spojených s přírodním stavitelstvím a trvale udržitelným způsobem života.
Více se dočtete na našich internetových stránkách http://barbarska-osada.blog.cz/ a nebo se stavte!
Co se týče letošního Barbarfestu, tak kromě dobrých kapel (vystoupí legendární Znouzectnost, skvělí Totální
nasazení, „místní" osadní kapela Barbar punk...) se budou konat i různé soutěže (přetahování s lanem, alkoštafeta,
kohoutí zápasy, miss mokré tričko aj.). Také proběhnou autorská čtení mnoha básníků, uvidíte fireshow obohacenou
žonglováním, budete moci navštívit indiánskou saunu a v neposlední řadě bude na místě zajištěno občerstvení veškeré pití (i panáky) bude za lidových 22 Kč! Byli bychom rádi, kdybychom se letos sešli v hojném počtu a akce by
byla skvělým setkáním místních lidí i návštěvníků z daleka. Akce se na místě pořádá již podruhé a usilovně pracujeme
na tom, aby loňské drobné technické nedostatky byly odstraněny a akce byla lepší a lepší! Vstupné je letos stanovené
na 190 Kč v předprodeji a 240 Kč na místě a platí po celou dobu festivalu. Stany možno postavit přímo na pozemku
zdarma.
Všichni jste srdečně zváni!

Tomáš „Mamut" Konečný

EVROPSKÝ DEN RECYKLACE BATERIÍ
9. září opět ve znamení baterií. Nezapomněli jste odevzdat
všechny vybité baterie k recyklaci?
Již podruhé bude 9. září věnováno třídění a recyklaci baterií.
Již podruhé totiž oslavíme Evropský den recyklace baterií, který
v letošním roce připadá na pátek. V tento den, který se odkazuje
k narození slavného italského lékaře a fyzika Luigi Galvaniho, si tak
připomeneme význam správného třídění a recyklace baterií.
Jak můžete tento významný den oslavit a přispět k ochraně životního
prostředí? Začněte doma třídit baterie – je to skutečně jednoduché. Třídění
vám usnadní sběrná krabička ECOCHEESE, kterou si můžete zdarma
objednat na webové stránce www.ecocheese.cz. V rámci České republiky
vám bude doručena přímo do schránky. Díky krabičce ECOCHEESE se
vám již nebudou baterie povalovat v šuplících. Vše, co musíte udělat, je
jednou za čas její obsah odnést na jedno ze sběrných míst, kterých je
v Česku již na 20 tisíc. Praktickou krabičku má doma již více než 120 tisíc
domácností.
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Sběrná místa jsou blíž, než si myslíte
Použité baterie lze bezplatně odevzdat ve všech prodejnách, které
v rámci svého sortimentu prodávají přenosné baterie. Prodejci jsou povinni
od vás baterie převzít bez ohledu na jejich značku, velikost, množství či místo
nákupu. Baterie lze odevzdávat také ve sběrných dvorech, na školách, úřadech
a v některých firmách. Obec Přibyslavice má sběrnou nádobu umístěnou
na chodbě OÚ Přibyslavice. Seznam všech sběrných míst naleznete v nové
interaktivní mapě Ecobat mapa.ecobat.cz.
Víte, kolik máte doma baterií?
Průměrná česká rodina má doma 49 baterií, z toho 8 použitých, vyplynulo z průzkumu společnosti
Recyklohraní o.p.s. V západní Evropě není výjimkou i 115 přenosných baterií v jedné domácnosti. V České republice
se ročně vytřídí přes 1 200 tun použitých baterií a akumulátorů, tedy na 35 % baterií dodaných na náš trh.
To znamená, že se k recyklaci dostane pouze každá třetí baterie dodaná na trh. Otevřete zásuvky a šuplíky a zjistěte,
zda i vy nemáte doma baterie, které je třeba vytřídit! Čím více vybitých baterií se totiž dostane do recyklačního
procesu, tím méně přírodních zdrojů je nutno vytěžit k výrobě nových. Také zdraví nebezpečné látky, které mnohé
baterie obsahují, se podaří prostřednictvím recyklace zachytit. Z jedné tuny baterií lze recyklací znovu získat až 167
kg oceli, 210 kg zinku, 205 kg manganu a přibližně 15 kg niklu a mědi. Věděli jste, že zinek z deseti kilogramů baterií
poslouží k výrobě mosazi pro jeden saxofon?
Proč si připomínáme právě Luigi Galvaniho?
Luigi Galvani se proslavil pokusy s takzvanou živočišnou elektřinou. Galvaniho badatelská činnost přivedla
jeho současníka a oponenta Alessandra Voltu k sestrojení prvního galvanického článku. Princip tohoto článku se
později stal základním konstrukčním prvkem všech elektrických baterií a akumulátorů. A i když Galvani není přímým
tvůrcem baterií, je jejich nepopiratelným duchovním otcem.

Poděkování
Ráda bych poděkovala všem, kteří pro nás zejména v měsíci červnu připravili zajímavé společenské akce, které
hlavně dětem ale i nám ostatním zpříjemnily čekání na vytoužené prázdniny. Děkuji především paní Jitce Jiříkové
a všem jejím nadšeným pomocníkům a podporovatelů za vzorně připravenou akci Bezpečné prázdniny, na které bylo
dětem názorným způsobem ukázáno, jak se z těchto prázdnin vrátit v pořádku nejen do školních lavic. Iva Hadašová

ZVEME VÁS...
Poutní mše svatá u Jakoubka
24. července v 17 hod. se bude konat poutní mše
svatá u kapličky sv. Jakoubka. Drobné občerstvení
bude zajištěno.
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