ZPRAVODAJ

z Přibyslavic a Radoškova
Milé čtenářky, milí čtenáři,
kdo by to byl řekl, ale čas neúprosně plyne a vy
právě držíte v rukou dvanácté číslo našeho zpravodaje,
který tak završuje druhý rok své existence. Během této
doby se jeho podoba ustálila, jeho původní rozsah se
běžně daří zaplnit, často i přesáhnout, a přispěvatelů
pozvolna přibývá.
Ani tentokrát nepřijdete o články překypující
„politickými" záležitostmi. Možná si říkáte: Jde přece
o obecní záležitosti, které se dotýkají každého z nás, tak
jaká politika? Můžeme se uklidňovat přesvědčením,
že je to jediná úroveň politiky, do které vidíme...
nebo do ní můžeme alespoň nahlédnout, když o to
budeme stát.
Opět vám připomeneme události, které proběhly
v září - radoškovský BarbarFest i sokolský nohejbalový
turnaj. Přibyslavičtí hasiči se budou snažit získat
do svých řad energické dívky a ženy a pozveme vás
rovnou na tři akce pořádané přibyslavickým Sokolem:
podzimní Radoškování, přednášku vesmírného znalce
Dušana Majera a zimní bazar, který vám může pomoci
ušetřit nemalou částku při nákupu zimního vybavení.
Po delší pauze si ušetřila Lenka Rafaelová svůj
drahocenný čas na článek do našeho zpravodaje, který
odhaluje zajímavou historii obecního rybníku. A když
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jsme u historie... Během období, na které vychází toto
číslo, zaznamenáme tři státní svátky (dle nedávno
schválené vyhlášky by neměly být narušeny hlučnou
technikou): 28. září je Dnem české státnosti, dnem, kdy
byl zavražděn český kníže sv. Václav, který je nazýván
patronem české země. 28. říjen je Dnem vzniku
samostatného československého státu, který byl
vyhlášen v r. 1918 po porážce Rakouska-Uherska
v první světové válce a o jehož vznik se zasloužil jeho
první prezident T. G. Masaryk. 17. listopad nese název
Den boje studentů za svobodu a demokracii a odkazuje
na r. 1939, kdy v tento den vyvrcholily nacistické
represe vůči studentům popravou devíti studentů
za účast na protinacistické demonstraci při příležitosti
pohřbu Jana Opletala, studenta Karlovy univerzity,
který zemřel na následky střelby během protinacistické
demonstrace. Zároveň připomíná demonstraci proti
komunistickému režimu, ve kterou přerostla událost
připomínající 50leté výročí nacistických represí. Tento
den je také mezinárodním dnem studentstva.
Ať vás podzim svými hřejivými barvami dobře
naladí nejen během svátečních dnů a
příjemné čtení vám přeje
Zuzana Kozlová, šéfredaktorka

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELŮ
Koncem července tohoto roku proběhla závěrečná
kontrolní prohlídka čistírny odpadních vod, na jejímž
základě bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Tímto je
splněn další požadavek ze strany poskytovatele dotace,
jímž je Státní fond životního prostředí. V následujících
dnech budou připravovány podklady pro Závěrečné
vyhodnocení akce.
V Radoškově byla dokončena rekonstrukce dešťové
kanalizace. Byl opraven úsek u domu rodiny
Blažkových, vedení od hasičské zbrojnice podél staré
obecní školy k obecní studni a část větve od domu
rodiny Čiháčkových. Živicí byla opravena propadlina
po výkopu telefonního kabelu. V této části obce je ještě

v plánu oprava dětského hřiště včetně instalace
oplocení.
I nadále probíhá revitalizace prostor obecního úřadu.
Předpokládaný termín ukončení je 30. 9. 2016.
Dokončeny jsou nové rozvody elektroinstalace, omítky,
snížení a zateplení stropů a vybourání podlah. Rovněž
byly nainstalovány nové vchodové dveře.
Pokračuje příprava podkladů pro zbudování
chodníku v obci a přechodu pro chodce na hlavní
silnici. V současné době se počítá s výstavbou chodníku
po levé straně ulice Radoškovská ve směru z obce.
Projekt počítá se spoluúčastí Správy a údržby silnic
Jihomoravského kraje, která plánuje v rámci budování
chodníků provést kompletní rekonstrukci silnice
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III/3798 (ulice Radoškovská). Předpokládáme, že část
nákladů na stavby prováděné na silnicích (tj. přechod,
ostrůvek, konstrukce a povrchy silnic) by bylo možné
uhradit z jiných než obecních zdrojů.
Zastupitelstvo obce na svém veřejném jednání dne
1. 9. 2016 přijalo Obecně závaznou vyhlášku obce
Přibyslavice č. 1/2016, o nočním klidu a regulaci
hlučných činností na území obce Přibyslavice. Tato
vyhláška stanovuje, že v době od 22:00 do 6:00 je doba
nočního klidu. Tato doba není stanovena na noc
z 31. prosince na 1. ledna a v termínu Tradiční
přibyslavické pouti je zkrácena na dobu od 3:00 do 6:00
hodin. Dále je o nedělích a státem uznaných dnech
pracovního klidu v době od 6:00 do 22:00 hodin
zakázáno používat zařízení a přístroje způsobující hluk,
např. sekačky na trávu, kotoučové a motorové pily,
křovinořezy apod. Žádáme organizace, které plánují
v roce 2017 veřejné večerní akce (zábavy), aby

do konce února 2017 nahlásily termíny konání, aby
bylo možné na příslušné dny vyhláškou stanovit
zkrácenou dobu nočního klidu.
Pro pronajmutí sálu na hasičské zbrojnici bude nově
nutné uzavřít Smlouvu o pronájmu. Využívání sálu se
bude řídit novým Provozním řádem sálu Hasičské
zbrojnice Přibyslavice.
Zastupitelé schválili investici části obecních
finančních prostředků (čtvrtina hotovosti) do dluhopisů
Cyrrus invest premium. Tato forma investování se jeví
jako velmi bezpečná a zároveň flexibilní z hlediska
možnosti odprodeje dluhopisů v případě, že bude obec
finanční prostředky potřebovat. Investice umožní lepší
úročení a rozložení finančních prostředků.
Za zastupitele Přibyslavic
Jana Pavlů

STALO SE…
STALO
SE...
Dohráno: nohejbalový turnaj ovládli Zoufalci
Začátek září přál letním
počasím nejen ku koupání,
ale také
sportu.
TJ
Sokol
Přibyslavice připravil program
pro první zářijovou sobotu
v podání turnaje v nohejbale.
Přestože se tato akce udála
poprvé, už v devět hodin ráno
byly před tenisovými kurty (které
i nohejbalu poslouží velmi dobře)
nastoupeny
týmy
zájemců
o registraci do turnaje. Jednalo
se o hráče přespolní, což
vzhledem k nevelké propagaci
v okrese bylo pro pořadatele
překvapivé. Domácí týmy se
dostavily
se
zpožděním,
převážně v důsledku pátečního
nočního programu. Týmů se
přihlásilo devět, rozdělených
do dvou skupin. Je třeba zmínit, že týmy tvořili tři hráči
a hráno bylo na dva sety do jedenácti bodů.
První mače byly zahřívací a oťukávací, týmy se
sehrávaly
a
zkoumaly
slabosti
ostatních.
S přibývajícími zápasy se do hry dostávala kvalita
a bylo možné vytušit, kdo má potenciál k postupu

do závěrečných bojů. V semifinále
se tak potkaly dva domácí a dva
přespolní týmy. To už bylo
odpoledne,
diváků
přibylo
a atmosféra
turnaje
nabírala
na intenzitě. Oba zápasy o finále
domácí ke zklamání publika
prohráli, ve finále se tak
představily týmy P3 a Zoufalci,
kteří zápas naprosto ovládli
a odvezli si poháry a další ceny.
Doslova bramborové medaile si
odnesl
tým
ZIP
v čele
s Martinem Dvořákem, který
v zápase o třetí místo přehráli
hráči týmu CHLZN, vedené
Michalem
Božkem.
Poháry
a ceny byly zčásti hrazeny
z příspěvku obce, vyjadřujeme
velký dík za podporu.
Oslava konce prázdnin se nesla v duchu zábavy
s domácí kapelou Nonstop a bylo to zakončení opravdu
důstojné, končící v brzkých ranních hodinách. Turnaj se
podařil, zábava také, můžete se těšit na další ročník.
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Veřejné zasedání zastupitelstva - věc téměř utajovaná
Na první školní den nám zastupitelé přichystali
pro akce MŠ Přibyslavice a místních organizací pro děti
překvapení v podobě veřejné schůze, jíž se účastnilo 5
a mládež do 15 let a pro seniory. Vratná kauce
zastupitelů a celých 12 občanů Přibyslavic. Ne že by
k pronájmu činí 2000 Kč a úzké vedení obce si
byl dorazivší počet o tolik menší než jindy, ale je
vyhrazuje právo na výjimku z Ceníku služeb.
pravdou, že některé čtenáře možná tato informace
skutečně překvapila. Vedení obce si totiž nedalo velkou
Dlouze se hovořilo také o zatím poslední verzi
práci s informováním svých občanů o chystané události.
zajištění
bezpečnosti
chodců
při
pohybu
Protože kvůli rekonstrukci budovy obecního úřadu
po Radoškovské ulici i hlavní silnici cestou
nefunguje rozhlas a do emailů s rozhlasovými zprávami
na autobusovou zastávku. Díky chystané rekonstrukci
se tato informace také nedostala (snad aby nedošlo ke
vozovky ulice Radoškovské bude možné rozšířit silnici
znevýhodnění osob bez internetu), bylo možné přečíst
směrem k polím a po levé straně ve směru k zastávce
si oznámení pouze na vývěsce nebo si ho, dobře
vybudovat chodník. Z 11milionového rozpočtu (na
schované, vyhledat na webových stránkách obce.
rekonstrukci vozovky, vybudování chodníku, ostrůvku,
Vedení obce ve snaze přimět občany k větší aktivitě
přechodu, osvětlení, přeložení sloupů aj.) by obec
ve veřejném životě nebo alespoň k jejich zájmu
po odečtení finančního podílu Správy a údržby silnic
o obecní dění by jim měla přinejmenším umožnit
mohla zaplatit částku okolo 4 milionů (ve hře je také
dozvědět se o zasedání, které je občanům přímo určené!
podíl Jihomoravského kraje a dotace na zvýšení
Průběh každého veřejného zasedání bývá zapsán
bezpečnosti). V rámci tématu zvýšení bezpečnosti
a všichni občané mohou do záznamu nahlédnout
pohybu na hlavní silnici byla také zmíněna snaha Velké
na obecním úřadě. O několika projednávaných
Bíteše a dalších obcí dosáhnout zákazu průjezdu
záležitostech můžete číst ve Zprávě o jednání
vozidel s hmotností nad 3,5 t po této silnici. Všichni
zastupitelů, jejich doplnění či rozšíření, které zdaleka
jistě s nostalgií vzpomínáme na klidnou dopravní
není vyčerpávající (celkový obraz si lze udělat teprve
situaci v okolí obce během výstavby bítešského
návštěvou schůze), nabízíme zde.
kruhového objezdu.
Že se projednávala důležitá a zajímavá témata,
Byla řešena také žádost majitele dílny pro likvidaci
o tom svědčí délka jednání, které se protáhlo na celé
autovraků, vlastníka pozemků v sousedství Salajky,
2 hodiny. Zastupitelstvo jednotlivé body ochotně
na odkoupení obecního pozemku o rozloze 80 metrů
vysvětlovalo a diskutovalo, občané průběžně kladli
čtverečných, který nesmyslně v podobě úzkého pruhu
věcné otázky. Souhlasně byla přijata vyhláška, která
zabíhá do jeho pozemku. Zastupitelstvo prodej odmítá
zkracuje
noční
klid
o
silvestrovské
noci
ve snaze vyměnit pozemek za jinou část majitelova
a při pouťových zábavách. Na každý rok bude dále
pozemku, která by mohla být využita na vybudování
vyhláškou upravován noční klid o dalších veřejných
sběrného místa (to dosavadní nebude moci být
zábavách, ale soukromé oslavy musí dodržovat noční
obsluhováno po zamýšleném oplocení soukromého
klid běžně začínající desátou hodinu večerní (stejně
pozemku vozy technických služeb pro nedostatek
jako doposud). Konečně jsme se také dočkali zákazu
manévrovacího prostoru).
používání hlučné zahradní a stavební techniky v neděli
Rozporuplné pocity vzbudila diskuze vázaná
a ve státem uznaných svátcích.
na schválení získané dotace na nákup nového
Mnohých občanů se dotkne nový Provozní řád sálu
automobilu pro SDH Přibyslavice. Obec se zavázala, že
Hasičské zbrojnice. Poplatky za pronájem jsou v něm
doplatí jednu třetinu ceny vozu (zbylé dvě třetiny budou
stanoveny následovně: za jednodenní pronájem
v rámci dotace uhrazeny Jihomoravským krajem).
(zahrnuje noc a prostory musí být uklizeny a v pořádku
Už vypsané výběrové řízení na vůz bylo paní starostkou
předány do 18. hodiny následujícího dne) zaplatí osoba
zrušeno. Důvody zrušení nijak nevysvětlila. Prý bude
domácí (s trvalým pobytem v obci) 500 Kč/den, fyzická
vypsaná soutěž nová. Hasiči však namítají, že kvůli
osoba přespolní a právnická osoba dvojnásobek, tedy
protěžování určitého dodavatele, kterému má být snad
1000 Kč/den. Za pravidelný pronájem (na tréninky,
nová soutěž ušitá na míru, nebude vůz splňovat jejich
cvičení) si obec účtuje 100 Kč/hod, k čemuž se
kritéria, kterých by však bylo možné u jiných značek
připočítává ještě poplatek za skutečnou spotřebu plynu
dosáhnout. Doufáme, že jde pouze o spekulace a že se
a elektřiny. Obecně je pronájem poskytován zdarma
záležitost podaří vyřešit ke spokojenosti našich hasičů.
Strana 3

Pro nákup dluhopisů společnosti Cyrrus invest
premium se zastupitelé rozhodli ve snaze bezpečně
investovat našetřené obecní peníze (ve výši 23 milionů
a na běžném účtu ztrácející hodnotu). Za 5 milionů
nakoupí dluhopisy, které budou po dobu 60 měsíců
úročeny 3,25 procenty s poplatkem 1 % z celkové
částky při předčasném prodeji dluhopisů. Peníze
získané prodejem dluhopisů společnost Cyrrus

poskytuje jiným investorům na projekty, které jim sama
doporučila a které považuje za „bezpečné".
Naše obec má našetřeno. (Otázkou je za jakou
cenu.) Všichni se shodneme na tom, že její zanedbaný
stav vyžaduje investice, o jejichž charakteru rozhoduje
naše zastupitelstvo. Jeho rozhodnutí však nemusí
vždycky vždy souznít s našim názorem.Proto choďme
na veřejná zasedání.
-zk-

Report z BarbarFestu 2016
Pokusím se tedy nyní svými slovy popsat dění okolo
kytarovými riffy a skvělými songy náladu ještě víc
stěžejní akce letošního roku na naší Barbarské osadě,
rozvířili. Zatrsat si v lese na takovou muziku byl
multižánrového
hudebně-kulturního
festivalu
opravdu zážitek! Avšak konec večera zdaleka ještě
BarbarFest. Naší vizí je uspořádat menší akci se
nenastával, proto záhy vyběhla ze svého brlohu
známými i méně známými kapelami, kde se lidé budou
barbarská kapela Barbar Punk, která notně popohnaná
cítit dobře a uvolněně a kde nebude o zábavu nouze.
mojí maličkostí na postu kytaristy začala rozdávat
To se daří i díky zpestření programu autorským čtením
bujaré veselí a na louce nastalo pravé pogo v rytmu
různých básníků a spisovatelů či Barbarskými hrami,
punkové muziky okořeněné folkem. Kdo neznáte,
které probíhají v sobotu odpoledne. Můžete se v nich
poznáte! Večírek se tedy rozjel na plné obrátky a už
účastnit například alko-štafety, turnaje v šermu,
mohlo přijít jen vyvrcholení v podobě legendární
kohoutích zápasů a podobných legračních her. Ale nyní
punkové kapely Znouzectnost, která nezklamala a svým
již k samotné akci…
setem garážových skladeb na pomezí undergroundu
Začnu nastíněním příprav. Samozřejmě že kromě
opět rozjařila neúnavné publikum, které si vyřvalo
vysekání pozemku, dopravy agregátu, stavby pódia
nejméně tři přídavky. Poté proběhla soutěž o miss
a podobných lahůdek jsme se také důsledně věnovali
mokré tričko, která skončila vítězstvím hned dvou
propagaci, která letos opravdu zanedbaná nebyla - díky
účastnic, neboť se publikum nemohlo svým potleskem
kamarádově přítelkyni a její motorce visely plakáty
rozhodnout. Pak už se všichni přemístili k ohni, kde
snad v každé okolní dědině. Zázemí v podobě
až do rána probíhala nekončící jam sassion, kde si mohl
provizorně zřízené hospody v ruinách mlýna se povedlo
zahrát a zazpívat opravdu každý. Mně už zmohl spánek,
zařídit také bez problémů, takže účastníci festivalu
tak jsem zalehl do pohodlných peřin v naši maringotce
mohli využít její nabídky a občerstvit se například
a sbíral síly na další den.
lahodným pivem nebo dobrým zeleninovým gulášem.
Sobota začala kafíčkem v kavárně u Jitřenky, která
Ve čtvrtek večer jsme ještě vše zkontrolovali, doplnili
v dopoledních hodinách vyrostla před maringotkou.
potřebné zásoby a oslavili pak úspěšné dokončení
Za dobrovolný příspěvek si mohl člověk dát výbornou
příprav několika písněmi u ohně a žejdlíkem lahodného
kávu, což se po ránu vskutku hodí… Barbarské hry
moku.
proběhly vesele a po příjezdu mnichů z hnutí Hare
V pátek ráno se vše spustilo. Začali přicházet první
krsna podium ožilo rozvernými tóny Mahamantry
lidé, přijíždět kapely a Osada začala opravdu žít.
a transické rytmy indických bubínků vykouzlily několik
Vykvetly první stany a z podia se se setměním začaly
postaviček, které si užívali slunečné odpoledne
linout první tóny z nástrojů folk-metalové kapely
na Osadě tancem a skákáním. Následovala krátká
Wolfarian. Po chvilce se louka pod mlýnem zaplnila
přednáška o dumpster divingu, což je rozšířený
tančícími postavami a společně s prvními hvězdami se
anglický název pro vybírání zbytečně vyhozených
festival naplno rozproudil. Wolfarian okouzlili své
nezávadných potravin z kontejnerů u obchodních
posluchače netradičním zvukem fléten, houslí a kláves,
řetězců. Vyhodí se denně po zavírací době zbytečně
které v kombinaci s klasickým metalovým podkladem
tolik dobrého jídla, že by se z toho dalo nakrmit
rozpohybovaly leckterého lenivce.
bez problémů několik stovek či snad tisíc
Na podium poté přišli skvělí brněnští rock´n´rolloví
hladovějících… Po sérii autorských čtení zaútočila
matadoři Head hunterzzz, kteří svými podmanivými
na ušní bubínky svých posluchačů punk/grindová
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kapela Ejakulující kokos, která svoji recesisticky
laděnou show pobavila mnohé účastníky festivalu.
Se setměním nastoupila druhá hlavní hvězda
BarbarFestu, a to kapela Totální nasazení. Tóny jejich
vesele laděného melodického punku rozkřepčily další
lidi, kteří se snad ani nezastavili, dokud neskončila svůj
set punková smečka Vision days, která naložila svou
osobitou směsicí ska a klasického punku další porci
hutné muziky do lačných uší pogujícícho lidu.
Pak nastal set našich známých uskupení Inženýři míru,
noisového chaosu v podobě Uncle Grasha Flying circus
a punk-rockových Fency Foxx. Loučemi a svíčkami
osvětlená hospoda jela až do rána, a tak se ještě bujaře
veselilo a povídalo až do prvních slunečních paprsků.
Suma sumárum se letos akce povedla. Osmdesát
platících účastníků, zhruba desítka dobrých kapel plus

bohatý doprovodný program, co víc si přát? Atmosféra
byla unikátní a vynikající, lidé k sobě hodní a přátelští.
Dokonce ani odpadky se po zemi neválely, za což jsme
všem zúčastněným opravdu vděční! V podobném duchu
bychom tedy chtěli pokračovat, a kdybyste vy, co čtete
nyní tyto řádky, měli nějakou připomínku či námět,
pozdrav nebo nějaký dotaz, napište nám na email
barbarska-osada@email.cz, rádi vám odpovíme!
Je úžasné, že i takhle v podstatě „na koleně” udělaná
akce může fungovat a potěšit!
Věříme, že Barbarská osada bude jen vzkvétat
a budeme moc rádi, když se všem u nás bude líbit! Více
o nás a naší vizi najdete na webových stránkách
http://barbarska-osada.blog.cz.
Mamut a tým osadníků

ZE ŽIVOTA OBCE
Hasiči a léto 2016
Ačkoliv to vypadá, že se v létě nic nedělo, naši
hasiči dvakrát vyjeli s koňskou stříkačkou „do světa“.
2. července byli hasiči v dobových uniformách
na 120. výročí SDH v Nových Bránicích. 20. srpna se
zúčastnili 20. setkání hasičů s historickou technikou.

Vzhledem k suchému létu nebylo možné trénovat, navíc
byli hasiči i hasičky rozjetí po dovolených. Nyní snad
tréninky obnovíme a hasičky zvou všechny dívky
a ženy nad 15 let do týmu.
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HISTORICKÉ OKÉNKO
Rybník
Přibyslavický
rybník
dnes
vnímáme
jako
samozřejmou, poměrně nezajímavou součást naší obce.
Ale co o něm vlastně víme? Chodíme kolem něj
a většina z nás si neklade otázky o jeho původu
nebo historii. Přesto i rybník má svůj příběh, svoje
dějiny. Je svědkem dávných časů a našim předkům
sloužil stovky let.
Přesné datum jeho založení neznáme, víme jen, že
k němu došlo v období středověku. Tehdy nastal
v našich zemích velký rozvoj rybníkářství. Rybníky se
zakládaly především kvůli pěstování ryb. Ryba byla
postní jídlo, jediné maso, které smělo přijít na stůl
ve dnech půstu ustanovovaných římskokatolickou
církví. Protože těchto dnů stále přibývalo, bylo nutné
na ně zareagovat zvýšenou produkcí ryb. Rybníky
zakládala obvykle vrchnost, nebo-li majitel panství, což
v případě naší obce byl Rajhradský klášter.

Ten nechal vystavět v Přibyslavicích celou rybniční
soustavu, dnes už zaniklou. První rybník se nacházel
na zahradě u domu č. 24. Pokud si příslušný terén dobře
prohlédneme a zapojíme fantazii, bývalý rybník
zřetelně vidíme. Druhým v řadě byl dnešní nám známý
rybník. Třetí se nacházel na konci obce směrem
k chatám. Dnes je místo něj louka a i na ní lze stopy
bývalého rybníku rozpoznat. Další rybník, v němž prý
vrchnost pěstovala pstruhy, byl pod studánkou
U Františka, a celá soustava končila rybníkem
na začátku Radoškovských luk.
Náš rybník se tedy jediný zachoval jako připomínka
dob dávno minulých. Po zrušení poddanství často
střídal majitele. Až do konce první světové války patřil
Janu Porubkovi, mlynáři na Horním mlýně ve Velké
Bíteši. Po jeho smrti koupil Horní mlýn se vším
příslušenstvím, tedy i s rybníkem, Antonín Krysl,
soudní oficiál z Velké Bíteše. Nákladnou přestavbou
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mlýna se ale zadlužil a celé jeho jmění muselo být
prodáno v dražbě.
Tak se rybník v r. 1924 za 3000 Kč stal majetkem
naší obce. Nebyl v dobrém stavu, problémy
způsobovala chatrná hráz a hlavně silné zabahnění.
Proto hned po odkupu rozhodla obec o vypuštění
a odbahnění. Bahno a nános si občané s radostí odváželi
na svoje pole. Když po dvou letech a úplném vyschnutí
chtěla obec rybník znovu napustit, musela nejdřív
vyřešit jistý problém - někteří sousedé si zahradili části
vyschlého dna rybníku a připojili je ke svým
pozemkům. Nakonec byl v r. 1926 rybník přece
napuštěn. Voda byla čistá, rybám, hlavně kaprům, se
v ní dařilo. Prospívaly prý díky dostatku potravy
z místních splašků, které do rybníka ústily. Je vidět,
že naši předci měli nižší hygienické nároky než má
člověk dnešní doby, protože i přes splašky býval rybník
oblíbeným koupalištěm dětí i dospělých.
K rekreačnímu koupání se váží dvě tragické
události. Hned následující rok po zprovoznění rybníku
se v něm utopil 19letý František Filipín. Večer se vrátil
domů z práce, povečeřel a rozhodl se jít se osvěžit
koupelí. Na hrázi shodil oblečení, skočil do vody
a živého ho už nikdo nespatřil. Do pátrání po utonulém
se zapojila celá vesnice. Byla už tma, veřejné osvětlení
neexistovalo, proto bylo nejdříve nutno osvětlit hladinu
rybníka. Na hrázi byl narychlo zapálen oheň a lesní
Eduard Vlašín přinesl lihovou svítilnu. Poté mohlo
začít pátrání, výsledek však nepřineslo. Teprve druhý
den, kdy lidé použili vrata ze stodoly jako vor, byl
utonulý mladík nalezen svým bratrem Karlem
v prohlubni na dně rybníka.
K další velice smutné události došlo v r. 1928.
V mělké vodě rybníka si hrály děti „na hlídače". Jedno

z dětí se vždy ponořilo do vody a vystrčenou rukou
přitom hrozilo ostatním, stojícím v hloučku okolo. Tak
přišla řada i na malého Mirka Hotárka. Ponořil se, ale
ke zděšení dětí už k jeho vynoření nedošlo. Shodou
okolností se právě po hrázi vracel domů z práce
chlapcův otec Albín Hotárek. Ihned skočil do vody,
ale synka už bohužel vytáhnul na břeh mrtvého.
Oba tyto případy vždy vzrušily celou vesnici. Snad
si z nich naši předci vzali poučení a chovali se při
koupání opatrněji, protože v budoucnu už naštěstí
v Přibyslavicích k žádnému utonutí nedošlo.
A jaké byly další osudy našeho rybníka? Přes
důkladné odbahnění stále docházelo k jeho zanášení,
hlavně při bouřkách. Zanášení se stupňovalo
po rozorání mezí mezi poli při kolektivizaci vesnice.
Hloubka i rozloha rybníka se rychle zmenšovala.
Po válce v r. 1945 naházeli nacisté do rybníka zbraně,
které místní kluci vylovovali a zkoušeli střelbu. Také se
nevědělo, jestli se v bahně na dně nenachází granáty.
Rekreační koupání proto v rybníce rychle ustalo.
Jen zamrzlá vodní plocha sloužila a slouží dodnes jako
kluziště. V r. 1985 došlo k pokusu rybník znovu
odbahnit a vyčistit. Bahno mělo být zvířeno, poté
odsáváno a přes hráz vypouštěno do potoka. Od této
metody se ale brzy muselo upustit, protože
Přibyslavský potok měl jen málo vody a nedokázal
bahno odplavit. V témže roce byl tedy rybník po 61
letech znovu vypuštěn a bahno bylo odstraněno bagrem.
To je asi vše, co se dá o přibyslavickém rybníku říct.
Nezbývá jen doufat, že jeho příběh nekončí a že
v budoucnu nám ještě přinese užitek i radost, tak jako
přinášel těm, co žili před námi.
Lenka Rafaelová, lenkaraf@gmail.com

ZVEME VÁS
Seminář: Sonda Rosetta a její mise ke kometě Churyumov-Gerasimenko aneb Dušan Majer
potřetí
Rádi bychom vás pozvali na třetí přednášku Dušana
členem). A pro ty, co si třeba nemohou vzpomenout,
Majera v Přibyslavicích pro širokou veřejnost, která se
jen krátké představení.
uskuteční ve čtvrtek 3. listopadu v obecním sále
Poté, co se Rosetta v srpnu 2014 dostala na oběžnou
na hasičské zbrojnici od 18.30. Vstupné je jako vždy
dráhu 67P/Churyumov-Gerasimenko, stala se první
dobrovolné.
lidskou sondou, která obíhá kometu. V půli listopadu
Tentokrát bude přednášeno na poměrně aktuální
2014 vypustila Rosetta na povrch komety malé
téma: Sonda Rosetta a její mise ke kometě Ch-G.
přistávací pouzdro Philae vybavené přístroji pro přímé
Většina z vás určitě někde na zpravodajských kanálech
zkoumání kometárního jádra. Stalo se tak poprvé
stihla alespoň zaslechnout o historickém úspěchu
v historii, že se podařilo přistát lidmi vyrobenému
Evropské vesmírné agentury (ESA – jíž je ČR také
přístroji na povrchu komety.
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V době psaní článku se Dušan
Majer nachází v Los Angeles, kam byl
pozván na návštěvu mimo jiné
společnosti SpaceX. 22. prosince
2015 společnost získala historické
prvenství - podařilo se jí přistát s prvním stupněm
rakety Falcon 9 FT zpět na Zemi. Takže pokud by vás

zajímaly „informace ze zákulisí“ této
soukromé firmy, která má v plánu i vyslání
člověka na Mars, určitě přijďte a můžete se
našeho hosta zeptat přímo. Těšíme se
na Vás!
Za TJ Sokol Přibyslavice
Jiří Fryč
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