ZPRAVODAJ
z Přibyslavic a Radoškova
Milé čtenářky, milí čtenáři,
uprostřed prázdnin vstupujeme do vašich domácností
hlavně proto, abychom vám připomněli tradiční
veřejné kulturní i politické události, které se
v Přibyslavicích během letních měsíců odehrály.
Vzpomenete si ještě na hasičskou zábavu
a následující neděli? Děti si snad doma uchovávají
krásnou rukodělnou medaili za absolvování
pohádkového lesa a ženatým fotbalistům se zrychlí tep
při vzpomínce na úmorné vítězství, kterého letos
dosáhli v zápase se svobodnými až v prodloužení.
Jejich smutek z porážky určitě zmírnila alespoň výhra
v penaltovém klání.
Další akce – tradiční pouť, oslavu výročí
přibyslavického
sboru
dobrovolných
hasičů
a softtenisový turnaj – vám podrobněji připomínají
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Vychází 28. července

naši zpravodajové. Nechybí ani zprávy o záležitostech
zaměstnávajících naše zastupitele, kteří se prázdniny
neprázdniny scházejí jak na pracovních schůzkách,
tak na veřejném jednání.
Pokud si aspoň občas dopřáváte procházku
k prameni sv. Jakoubka, kde před pár dny proběhla
již tradiční mše, jistě vás potěšilo obnovení rozpadlé
lávky přes mokřady. Kdo se o obnovu zasloužil, se
ve zpravodaji dozvíte stejně jako o tom, jak
ve Spáleném mlýně prohlubují vztah dětí k přírodě.
Nakonec buďte zváni na každoročně konaný
radoškovský festival Barbarfest.
Příjemné prožití letních dnů vám přeje
Zuzana Kozlová

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELŮ
Obci se i nadále daří získávat prostředky na své
aktivity a vybavení. V rámci dotačního programu
Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihomoravského kraje bude čerpána dotace na pořízení
přívěsu za nový zásahový
hasičský vůz, a to až do
výše 42 tis. Kč. Přívěs bude
sloužit jednotce Sboru dobrovolných hasičů
k převážení zásahové požární stříkačky a dotaci lze
využít v maximální výši 70 % skutečných výdajů.
V rámci dotačního programu Program rozvoje venkova
byla získána dotace na pořízení techniky na údržbu
veřejného prostranství ve výši 170 tis. Kč. V tomto
případě budou prostředky využity k nákupu svahového
mulčovače, stavitelné čelní sněhové radlice
a zametacího kartáče včetně příslušenství. Tato dotace
může pokrýt maximálně 50 % výdajů. Na obecní úřad
již byly zaslány návrhy smluv o poskytnutí dotace,
které byly následně schváleny na veřejném jednání
zastupitelstva obce konaném dne 20. 8. 2017.
Obec Přibyslavice podala dne 7. 6. 2017 žádost
o finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje
pro rok 2017 na realizaci dětských hřišť

na ulici Otmarov
a v části
obce
Radoškov.
O poskytnutí
této
podpory nebylo
doposud
rozhodnuto.
V červnu byla provedena analýza příjmů
a nákladů souvisejících se svozem odpadu v roce 2016
a její výsledky jsou shrnuty v následující tabulce:
Dílčí náklady na svoz odpadů:
netříděný odpad
210 811,00 Kč
tříděný odpad
118 611,57 Kč
svoz nebezpečných odpadů
14 301,00 Kč
Celkové náklady na svoz
odpadů
Dílčí příjmy do systému:
místní poplatky za odpad
odměna za tříděný odpad
dotace obce
Celkové příjmy

343 723,57 Kč

177 939,00 Kč
48 569,50 Kč
117 215,07 Kč
343 723,57 Kč

Obec Přibyslavice na systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů dlouhodobě přispívá. Z tabulky
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je zřejmé, že v roce 2016 to bylo částkou 117 215,07
Kč, tj. zhruba 200 Kč na poplatníka. Díky
zodpovědným občanům třídícím odpad obec
Přibyslavice získala od společnosti EKO-KOM částku
48 569,50 Kč, ale i přesto lze na základě informací
od této společnosti tvrdit, že třídění odpadu je v naší
obci podprůměrné. Na základě výše zmíněné analýzy
byla připravena Obecně závazná vyhláška č. 2/2017
o místním
poplatku
za
provoz
systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Konkrétnější formu také dostává záměr
vybudovat v obci chodníky a bezpečný přechod
pro chodce u autobusových zastávek na hlavní silnici.
Byla schválena smlouva o spolupráci mezi obcí
Přibyslavice
a Správou
a údržbou
silnic
Jihomoravského kraje (SÚS JMK), jejímž předmětem
je stanovení postupu při přípravě stavby, při výběru

zhotovitele stavebních prací a realizaci stavby.
Realizace stavby se přepokládá v letech 2018–2020
a započne, pokud SÚS JMK získá potřebné finanční
prostředky. Obec zajistí zpracování projektové
dokumentace. SÚS JMK má záměr financovat např.
realizaci prací na silnicích II/602 a III/3798,
vybudování
autobusových
zálivů
a přeložky
telekomunikací. Obec bude z rozpočtu obce financovat
projektovou přípravu všech stavebních objektů,
demolici autobusových zastávek a realizaci např.
chodníků či osvětlení. Společně pak bude zajištěno
financování výstavby dešťové kanalizace v místech,
kde bude probíhat rekonstrukce. Výstavba nových
autobusových zastávek bude řešena mimo tuto
spolupráci.
Za zastupitele Přibyslavic přeje příjemné prožití
léta
Jana Pavlů

STALO SE...
Deset let Chasy Přibyslavice
souborem národních tanců, který vznikl v polovině
Chasa letos zažila významné výročí. Zdaleka
devatenáctého století a tančil ho i Bedřich Smetana
ne tolik významné jako místní sbor dobrovolných
či Jan Neruda, jež stál u jejího zrodu. Postupně se
hasičů, avšak kulaté a hezké číslo to bylo také. Deset.
přidala Moravská a Československá beseda. Tyto tři se
Deset let organizování pouti. Deset let lidových tanců
obměňují, na pouti se tančí pouze dvě.
a hudby. Pojďme se trochu zatoulat do minulosti
Po prvních letech bylo zřejmé, že zaujetí
a prohlédnout, jak se tato slavnost vyvíjela, alespoň
tanečníků pro pouťové křepčení má trvalý charakter,
v útržcích.
a také další spolky v obci pravidelně přispívali
Kde vznikl nápad obnovit pouťové radovánky
ke kulturnímu vyžití, byl proto společnými silami
v Přibyslavicích? Pamětníci si vzpomenou, že velkou
postupně budován areál dnešních kurtů, kde nyní
zásluhu na založení této akce nesou Štěpán a Radek
máme záviděníhodné zázemí. Dlouhodobá píle přináší
Ruda. Oba zarytí muzikanti a dechovkáři přišli s touto
myšlenkou, a protože již měli slušně rozjetý projekt
výsledky.
Také rozsah toho, co je nyní považováno za již
přibyslavské dechovky s jmenovkou Galáni, postačilo
sehnat několik ochotných lidí schopných naučit se pár
samozřejmou součást poutě, se změnil. Středeční
stavění máje je samo o sobě zážitkem, letos
desítek tanečních kroků, zajistit jim řádné sváteční
korunovaný tím, že byla postavena tradičním
oblečení a najít to správné místo a termín, kdy a kde.
způsobem, tedy za pomoci bidel, pěkně ručně.
První rok pouťové slavnosti se nesl v pionýrském
A že nešlo o žádnou sušinku. Také ji hned první noc
duchu, místem byl plácek u Salajky, malý deštník pro
utrhla bouřka s větrem zelenou špici. Zlí jazykové
kapelu, dřevěné pódium ze starých časů a májka spíše
tvrdí, že to byl důsledek křivě osazeného prstence, jež
menší, o to víc barevná. Vedro takové, že tanečníci
se tam nahoře nezamlouval. Stavělo se znovu,
mezi jednotlivými vystoupeními sundávali holiny.
tentokrát již za pomocí jeřábu.
Jak roky plynuly, tanečníků přibývalo. Interně se
Pokračovat
můžeme
čtvrtečním dětským
v chase jejich počet stanovuje počtem kol, tedy
programem. Pátek tradičně patří rockové zábavě
množstvím osmičlenných skupin tanečníků tancujících
a kapele Accort. V sobotu se stárkové a stárky
v kruhu besedu. Začínalo se s Českou besedou,
Strana 2

navléknou do krojů a zvou občany na sobotní a nedělní
program. Kroje jsou několik let vyvedeny v obecních
barvách žluté a zelené. Jejich zdobení nelze srovnávat
s kroji jihomoravskými. Přeci jen jsou Přibyslavice
na dosah méně úrodné Vysočině, což hraje v návrhu
krojů důležitou roli. Jen si zkuste vzpomenout, jak
vypadají třeba takové bítešské kroje.
Doprovodnou hudbu při zvaní zajišťují vždy
dechové kapely. Třetím rokem trvá odloučení
od dechovky Galáni, letos hrála kapela s blízkých
jménem, Galánka. Pak se v tom vyznejme. Sobotní
zábava tentokráte druhým rokem patří kapele Akcent
s jejich originálním repertoárem a skvěle zpívajícím
a hrajícím mladíkem za klávesami. Býval to kdysi
večer poklidnějšího rázu, ovšem se záměnou dechovky
za popovou kapelu je to jízda do ranních hodin.
Chasička opět předvedla, že dítka máme v obci
šikovná a vyhlídky na budoucnost Chasy jsou zářné,
jejich překvápko bylo nápadité a tanečně zajímavé.
Je třeba zmínit, že stárkem či stárkou mohou být pouze
páry nesezdané, čímž je zajištěn prostor pro nástup
mladších tanečníků. Naopak rychtář s rychtářkou stojí
přesně na opačné straně barikády. Sklepníci mohou
a nemusí být registrováni, tradice je v tomto směru
tolerantní.
Po tolika letech tančení besedy diváky
nepřekvapí. Co však více, je půlnoční překvapení,
přeci jen to je obsaženo v názvu kulturní vložky.
Objevilo se i v programu pouti, což notně
na překvapení ubírá. Dokonce zazněly hlasy, že by
největším překvapením bylo překvapení neuskutečnit.
To však bylo smeteno do blízkého rybníka, neboť zde
se žádá invence, kreativita a myšlenka, a to baví. Letos

nebyla úplně originální, neboť Chasa vybrala úryvky
z překvapení minulých let a poskládala je do tanečnědivadelní show, tematicky charakterizované sloganem
„Chasa má známou tvář“. Kreativita tentokrát
spočívala v upravené choreografii, kostýmech,
obměněných tanečnících a videoprojekci.
Zcela nový byl závěrečný „hříšný tanec“,
v hlavních rolích Vláďa s Terkou alias dosluhující
první stárkové. Již jen nástup s hlubokým hlasem
zpěváka vyvolal u diváků aplaus a nadšené očekávání,
jakže to ti dva zatančí. Trocha ploužení,
pak bez varování v rychlém sledu kroky a otočky.
Chasa se přidává jako „křoví“, sólo pro Patricka,
ostatní snáší Baby ze schodů, zvedačka… Napodruhé
se povedla. Najednou jeviště zhaslo. Jen pár
vyvolených tuší, co se bude dít. Kužel bílého světla
jako jediná hvězda září nad Vláďou klečícím
s prstenem v ruce. Atmosféra je elektrizující, nadšená,
dojatá. ANO, zaznělo. Ohňostroj na hrázi rybníka
dokresluje a uzavírá jedno báječné vystoupení.
V neděli v jednu u hasičky. V kroji, opici
ponechat doma, nezapomenout klobouk, pentle, pásek,
vyčistit z bílé košile stopy náročného večera a hurá
v průvodu na kurty. Chasa, chasička, kapela, fotograf,
všichni v jednom špalíru. Kapela hraje, lidé tančí,
chasa se plouží. Dítka tančí lidové tance s obrovským
potleskem publika. Předávání pouťového práva.
Poděkování. Konec.
Uklidit, dopít, co je třeba (nebo po chuti),
po dovolených se se značným úsilím navrátit
do koloritu pracovních dní.
Hezké to bylo.
Ivan Varmuža

Pro vodu po nových lávkách
V neděli 18. června se sešli členové
mysliveckého spolku a pod vedením bývalého
člena, pana Ladislava Doležala staršího, udělali
brigádu u kapličky sv. Jakuba. Po sedmi letech
pravidelných drobných oprav a úprav došlo

ke kompletní
rekonstrukci
přístupových lávek, prořezání
větví v okolí kapličky a posečení
trávy na louce před kapličkou.
Doufejme, že místo bude
i nadále sloužit k občerstvení
a příjemnému
zastavení
a nestane se terčem vandalů.
Marie Doležalová
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Oslavy 120 let SDH Přibyslavice
Před 120 lety byl založen po vzoru okolních obcí
i hasičský sbor v Přibyslavicích (okr. Brno-venkov).
Kulaté výročí si následovníci připomněli v pátek 30. 6.
2017 v sále hasičské zbrojnice slavnostní členskou
schůzí spojenou s předáním medailí a čestných uznání
zasloužilým členům.
Schůzi zahájil jednatel Vítězslav Božek a přivítal
starostku obce Přibyslavic Ing. Ivu Hadašovou,
starostu Okresního sdružení hasičů Brno-venkov
Josefa Gargulu a starostu okrsku Domašov Milana
Valouška. Po minutě ticha za zemřelé členy pronesl
starosta SDH Lubomír Kozel historii a současnost
sboru. Následovalo předání ocenění. Čestné uznání
sboru dobrovolných hasičů Přibyslavic obdrželo
5 členů, medaili „Za věrnost“ za 10 let činnosti
4 členové, věrnostní stužku za 20 let 4 členové,
věrnostní stužku za 30 let 5 členů, věrnostní stužku
za 40 let 10 členů, věrnostní stužku za 50 let činnosti
obdržel Ladislav Doležal a věrnostní stužku za 60 let
obdrželi Josef Kozel a Zdeněk Hotárek, čestné uznání
OSH Brno-venkov obdrželi 3 členové, medaili
„Za příkladnou práci“ 5 členů, medaili „Za zásluhy“
8 členů, čestné uznání Krajského sdružení hasičů
Jihomoravského kraje 3 členové. Sbor jako kolektiv
obdržel medaili „Za zásluhy“. Josef Gargula převzal
z rukou starosty pamětní medaili ke 120. výročí sboru.
Paní starostka Ing. Iva Hadašová poděkovala za šíření
dobrého jména obce a za práci s mládeží, dále
poděkovala jednotce SDH za činnost. Popřála hodně
úspěchů a elánu do další činnosti. Starosta OSH
Brno venkov Josef Gargula pozdravil jménem
výkonného výboru, jménem dobrovolných hasičů
Jihomoravského kraje a poděkoval za 120 let činnosti
a připnul k slavnostnímu praporu pamětní stuhu
věnovanou VV OSH Brno-venkov. Jménem SDH
Rudka popřál Miloš Kožnar mnoho zdaru, jménem
SDH Lesní Hluboké popřál Pavel Borkovec. Starosta
okrsku Domašov Milan Valoušek ve své zdravici
vzpomněl, že sbor je nejstarší v okrsku. Následovalo
pohoštění. Schůzi zakončil starosta Lubomír Kozel.
Sobota 1. 7. patřila veřejnosti. Po obědě se
v areálu zemědělského družstva sešli hosté a bratrské
sbory. Po slavnostním zahájení proběhlo požehnání
novému dopravnímu automobilu DA-L1Z Ford
Transit, které provedl R.D. Mgr. Bohumil Poláček,
farář velkobítešský. Paní starostka Ing. Iva Hadašová

ve své řeči k nastoupené jednotce poděkovala
za činnost, za šíření dobrého jména obce a za práci
s mládeží. Samotné předání vozidla bylo zpestřeno
splněním několika recesistických úkolů. Každý člen
jednotky obdržel klíč od papírového zásahového
automobilu, s kterým měl převážet ve skleněných
tyčinkách vodu přes překážkovou dráhu na pomyslnou
hořící hranici, odkud se vynořil klíč ke skříňce, která
v sobě skrývala další 3 skříňky, až v té poslední byl ten
správný klíč od vozidla. Firma Tunkr, s. r. o., darovala
sboru přívěsný skříňový vozík k přepravě požární
stříkačky PS 12 a požárního příslušenství k zásahu.

Pro diváky byly připraveny ukázky historické
techniky. Jako první se předvedli místní s koňskou
stříkačkou, následoval SDH Radňoves s ruční
koněspřežnou stříkačkou R. A. Smékal, vystřídal je
SDH Osová Bítýška s koňkou R. A. Smékal a nakonec
ukázal dvoukolovou stříkačkou A. D. Hiller vdova
a syn Brno SDH Nové Bránice – všechny sbory byly
samozřejmě pro dokreslení atmosféry oblečeny
v replikách dobových uniforem. Program pokračoval
divácky atraktivní ukázkou resuscitace s použitím
automatického externího defibrilátoru provedenou
SDH Soběšice, vyprošťováním zraněné osoby
z havarovaného vozidla a soutěží v požárním útoku
v kategorii muži, v níž se naše družstvo umístilo
na 3. pozici, a kategorii ženy, v níž zvítězily
přibyslavické dívky. Na ně navázali místí hasiči
požárním útokem, ale místo PS 12 použili
koněspřežnou hasičskou stříkačku.
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Pro děti byla připravena překážková dráha
s odměnou Igráčka hasiče a výstava modelů
hasičských vozidel. Návštěvníci měli možnost si
vyzkoušet laickou resuscitaci dospělého na modelu
Laerdal Little Anne a Laerdal Baby Anne, který
simuluje tříměsíční nemluvně. Na závěr účastníci
obdrželi upomínkové skleněné medaile. Večer

proběhlo na tenisových kurtech posezení s živou
hudbou a grilovaným masem.
Oslava 120. výročí sboru se vydařila a podle
sympatického výkonu jeho mladých členů i nejmladší
generace lze předpokládat, že jeho činnost bude
pokračovat vstříc dalším a dalším kulatým výročím.
Lubomír Kozel st., Mgr. David Dvořáček

Softtenisový turnaj po devatenácté
I letos proběhl v naší obci během svátků
připomínajících příchod Cyrila a Metodě a upálení
Mistra Jana Husa již 19. ročník softtenisového turnaje.
Celý turnaj byl rozložen celkově do tří hracích
dnů, poslední den se měly uskutečnit i boje smíšených
dvojic. Turnaje se zúčastnilo celkem 18 dvojic, což
bylo oproti loňské účasti příjemné navýšení. Počasí,
jak je zvykem z posledních let, pořadatelům vyšlo,
a tak se za první dva hrací dny odehrálo poměrně dost
utkání a vše směřovalo k tomu, že z hlavního turnaje
zbude na finálový třetí den pár nejzajímavějších
zápasů zakončených finálovým duelem a následně
začne probíhat turnaj smíšených dvojic.
Třetí hrací den však od rána hustě pršelo a bylo
jasné, že turnaj smíšených dvojic bude muset být
zrušen. Začalo se hrát kolem 11 hod. dopolední
a hlavní turnaj se nakonec dohrál naprosto v klidu.
A teď již blíže k samotnému turnaji.
První hrací den nepřinesl žádné překvapení a dále
postupovaly nasazené dvojice. Do semifinále, kde se
už rozhodovalo o pohárech, se probojovaly dvojice
Dvořák/Karásek – Čajánek/Kozel a druhá semifinálová
dvojice byla Kvasnica/Habán – Bajer/Bajer. Oba duely
byly velice vyrovnané. Jako první se odehrál druhý
zmiňovaný a ke spokojenosti domácích fanoušků
do finále
postoupil
mladý
ambiciózní
pár
Kvasnica/Habán. Jejich boj byl velice vyrovnaný,
ale hra našich borců byla agresivnější a pestřejší a to
nakonec rozhodlo o jejich postupu. Druhý
semifinálový boj byl také velice vyrovnaný
a po počáteční přetahované o každý gem se

do slibného vedení 4:3 a možnosti zvýšení na 5:3
dostal domácí pár Čajánek/Kozel. Chvíli se mohlo
zdát, že by po dlouhé době mohlo být k vidění ryze
domácí finále. To se však nakonec nekonalo. Páru
Dvořák/Karásek se utkání podařilo otočit a do finále
tak postoupili oni.
Samotné finále bylo dle mého názoru
nejkvalitnějším utkáním celého turnaje. Nádherné
výměny jak od základní čáry, tak na síti musely
fanoušky obou dvojic rozhodně bavit. Vedení se
přelévalo z jedné strany na druhou a šťastnějšími se
nakonec stali domácí borci Kvasnica/Dvořák. Zvítězilo
tak dravé mládí nad zkušeností druhého páru. Nutno
ještě dodat, že se ve finále opět potkali hráči, kteří si
proti sobě zahráli finále už vloni, a to Dvořák Milan
a Kvasnica Roman, avšak letos již s jinými spoluhráči.
Loni slavil Milan Dvořák, letos Roman Kvasnica. Bylo
to tak první turnajové vítězství, co Roman získal,
a všichni mu to určitě přáli, protože tolik prohraných
finálových účastí, co má on z tohoto turnaje, si troufám
říci, nemá nikdo.
O druhé místo si tak zahráli prohraní finalisti
Dvořák/Karásek a pár Bajer/Bajer. Šťastnějšími
nakonec byli Bajer/Bajer.
Celý turnaj byl jako vždy zakončen večerní
zábavou, kde tentokrát zahrála kapela Renovace.
Pro první 4 páry byly připraveny poháry a byl též
předán nový putovní pohár. Ani déšť nepřekazil oslavy
domácích, a tak už se nyní těšíme na příští jubilejní 20.
ročník.
Lubomír Kozel ml.

Na východní frontě klid
Byl to takový umolousaný, horký letní podvečer,
pozemků a rozpočtová opatření, přítomní nepropadali
když se šestice zastupitelů sešla na hasičce, aby něco
vzrušení a šlo se brzy domů.
málo schválila. Program byl nekonfliktní, výměny
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Vezmeme si to hezky po pořádku. Bylo nás šest.
Jeden
řádně
omluven.
Nejdříve
program,
pak rozpočtová opatření. Ta tentokrát zaujala, hodně
peněz bylo směřováno na místní spolky, hlavně hasiče
a sokoly. Kolikže to dostali? Přibližně dvacet a třicet
tisíc. Pojďme dále.
Směna pozemků pod komunikacemi, případně
jejich odkup, jsou důležité pro narovnání vlastnických
vztahů a odstranění možných třecích ploch. Jen se
v tom netočí statisíce. Nic, co by narušilo klid v sále.
Dále pozemek pod rozvodnou do rukou distributora?
Zní to rozumně. Jen aby ho nenapadlo tu hezkou
červeno-bílou stavbu někam přemístit, určitě by pak
na těch 7 m2 neudržoval posekaný trávník. Předkupní
právo vše vyřeší.
Důležité z hlediska investic se jeví schválení
smlouvy se Správou a údržbou silnic ohledně

financování zbudování přechodu na silnici 602 mezi
zastávkami, jejich posun a úprava vozovky. Obec
zaplatí přibližně třetinu, zbytek půjde na debet Správy.
V čem si zastupitelé nejsou jistí a kde je možné
silně ovlivnit jejich konečné rozhodnutí, je otázka
nastavení částky za sběr tříděného a netříděného
odpadu. Současná částka 350 Kč na osobu a rok (platí
zde určité výjimky) by klidně mohla být od příštího
roku vyšší, neboť nepokrývá skutečné náklady svozu
odpadu. Vyšší třeba až o 200 korun. Nechceme,
řekněme. Ti, jež rozhodují, jsou vám nablízku (často
přes zahradu či dvě).
Vše vyřízeno, vše schváleno. Takový jeden
byrokratický podvečer za námi.
Ivan Varmuža

Poutní mše u sv. Jakuba
V neděli 23. 7. 2017 se uskutečnila tradiční
poutní mše svatá u kapličky sv. Jakuba, kterou sloužil
páter Bohumil Poláček.
Poděkování patří nejen všem zúčastněným,
ale zejména
obětavým
organizátorům,
kteří
s každoroční pravidelností připravují příjemné
prostředí i důstojný průběh celé akce.
Mysliveckému spolku Přibyslavice-Radoškov
také děkuji za obnovu dřevěné lávky.
Iva Hadašová

ZE ŽIVOTA OBCE
Příroda pro lidi, z.s. ... lidé pro přírodu
Vážení občané Přibyslavic a Radoškova,
možná jste letos v první polovině roku zaznamenali
zvýšenou návštěvnost lesíku za obcí Přibyslavice
směrem ke Křoví. Bylo to tím, že do něj postupně
přijížděly děti ze základní školy ve Velké Bíteši, aby
se tady zúčastnily programu lesní pedagogiky. Celkem
jsme zde měli 200 dětí z 10 tříd. Na tyto programy
dostala ZŠ příspěvek z Kraje Vysočina v rámci
projektu „Proměny krajiny Bítešska“.
Kromě těchto 10 programů pro základní školu
proběhl zjara program v údolí Bílého potoka s dětmi
svatoslavské mateřské školy a v létě čtyři programy

ve Velké Bíteši pro děti z mateřské školy U Stadionu.
Děti z mateřské školky U Stadionu jezdily
do Přibyslavic v minulém roce, kdy na lesní
pedagogiku školka dostala podporu z Kraje Vysočina –
Fondu Vysočiny. Program nazvaný „Les ve změnách
ročních období“ byl rozdělen na tři celky – podzim,
zima, jaro a konaly se u nás v Přibyslavicích.
V letošním roce podpořil Fond Vysočiny dokončení
programu, ale abychom všichni měli nějakou změnu,
letní program proběhl ve Velké Bíteši. Také nás
a hlavně naše zvířectvo ve Spáleném mlýně navštívily
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děti z přibyslavické školky, ale o tom už v minulém
čísle zpravodaje psala paní učitelka Lupínková.
V dnešní době, co je „lesní“, to je „trendy“, takže
vznikají lesní školky, kroužky a podobně, které však
nemají s lesní pedagogikou nic společného. Základní
myšlenka a princip lesní pedagogiky spočívá v tom, že
„osoba“ s lesnickým vzděláním, to je se střední
nebo vysokou školou lesnickou a praxí v lesnictví,
proškolená
speciálním
vzdělávacím
kurzem

zakončeným závěrečnou zkouškou a certifikátem, vede
program pro cílovou skupinu – děti nebo dospělé
v lese. Není to jen taková vycházka do lesa, ale jedná
se o program uzpůsobený věku účastníků, zaměřený
na vzdělávání o lese a lesním hospodářství. Snažíme se
už druhým rokem pod hlavičkou spolku „Příroda pro
lidi“ tyto cíle naplňovat a těší nás stálý zájem
o spolupráci ze strany vzdělávacích zařízení.
Alena Moučková

ZVEME VÁS
Pozvánka na Barbarfest 2017
Netroufám si hádat, jaká je historie a četnost
rockových open air festivalů v Přibyslavicích a okolí,
ale odvážím se ctěným čtenářům nabídnout účast na již
devátém ročníku potulného Barbarfestu, který se již
třetím rokem zakořenil na území Barbarské osady
pod Radoškovem u starého mlýna. Pokusím se nastínit,
co vás na této akci může čekat a co můžete očekávat
vy…V první řadě se jedná o menší, v podstatě
undergroundový festival, bez ochranky a podobných
věcí, založený na snaze vytvořit přátelskou atmosféru
a pohodu za doprovodu hudebních a jiných vystoupení.
Jde nám spíše o to vytvořit originální kouzlo okamžiku
než oslnit technikou a zvučnými jmény, ale přesto se
snažíme vždy vyvarovat předešlých chyb a udělat
každý ročník lépe a lépe.
Teď už tedy přejděme k samotnému programu –
zahrají vám opět legendární folk-punkoví bardi
Znouzectnost, na svou kytaru zabrnká kníže
pornofolku Záviš, metalovějšími tóny rozezní okolní
lesy pohanští Cruadalach. Po roce opět roztančí louku
u pódia skoční Wolfarian za asistence rokenrolových
ŇuŇu
a Honem z Brna. Nebude chybět ani
ortodoxnější punk s názvem Vision days, kteří potěší
nejednoho čírem obdařeného posluchače. Příznivce
gothic rocku zase oblaží Latex Jesus a přivítáme
i novinky – kapely Antikoncepce, Quattro bugy,
Terakokotová armáda, grindový Ejakulující kokos
a v neposlední řadě samozřejmě domácí pořádající
barbarskou kapelu BARBAR PUNK.
Jako zpestření a možná i zlatý hřeb proběhne
taneční burlesque vystoupení dívčího souboru Divine
z Polska. Také se můžete těšit na sobotní tradiční
Barbaří hry, kde si můžete zašermovat, vystřelit z luku

a letos nově i zaskákat ve skákacím hradu. Také bude
k dispozici hospoda ve mlýně, kde se za příjemné ceny
bude dát něco popít a snad i pojíst. A ještě abych
nezapomněl – proběhnou i autorská čtení několika
básníků, fireshow a Miss mokré tričko…
Takže jak sami račte posoudit, je toho letos
na programu opravdu hodně, a tak doufáme, že si
každý přijde na své a že vše proběhne v pohodovém
duchu, jak nám jen naše možnosti dovolí.
Užívejte tedy letní měsíce a na podzim doufám
na viděnou na Osadě a Barbarfestu! Barbar Mamut
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