ZPRAVODAJ
z Přibyslavic a Radoškova
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
jaro nám spolu s teplejším a (snad i) slunečnějším
počasím přináší do Přibyslavic množství akcí a událostí,
které nás určitě přimějí opustit naše za zimu již
okoukané domácí prostředí a vydat se ven mezi lidi
(vnitřní obecní prostory nejsou pro společenská setkání
příliš vhodná).
Hned první dubnovou sobotu se můžete připojit
do celonárodní akce Ukliďme Česko a další sobotu se
svátečně naladit při tvoření ve velikonočních dílnách.
Upalovat čarodějnici budeme hned na dvou místech naší
obce – v Radoškově a v Otmarově. Závěr 2. světové
války si připomene v cíli lampionového průvodu a nejen
starší ročníky si zanotují a zatancují na 2. ročníku
přibyslavické přehlídky dechových hudeb. Květen bude
ukončen zábavou SDH Přibyslavice. První červnová
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neděle pak bude patřit dětem, které se mohou projít
pohádkovým lesem, a jejich dospělejším bratrům,
tatínkům i strýcům, kteří se utkají v tradičním
fotbalovém zápase svobodných se ženatými. Dětem je
také určena pozvánka na pravidelné nedělní (nejen)
fotbalové tréninky a informace, že si mohou zpestřit
prázdniny na přibyslavickém příměstském táboře, který
stejně jako loni nabízí pestrý program organizovaný
různými místními spolky.
V čísle nechybí ani historický článek paní Rafaelové
o Radoškově za 1. světové války, vzpomínka na oslavu
masopustu a dva příspěvky paní starostky o aktuálních
tématech, které Přibyslavice trápí a zaměstnávají.
Klidné a šťastné jarní dny vám přeje
Zuzana Kozlová

DOPIS PANÍ STAROSTKY
Vážení spoluobčané, přátelé, milí čtenáři,

vůbec projíždět. V opačném případě požaduje
po Jihomoravském kraji uhradit kompenzaci ztráty
ve výši 3,2 mil. Kč ročně. Toto Jihomoravský kraj zamítl
s odůvodněním, že je požadovaná kompenzace
neúměrně vysoká s ohledem na počet přepravených
osob. Tento požadavek je dle mého názoru
neopodstatněný, neboť přes území Jihomoravského
kraje uvedené spoje jezdit musí a v případě, že by
obslužnost našich zastávek byla zachována, délka
daných spojů se časově významně neprodlouží,
cestující z našich obcí by mohli navýšit tržby
v uvedených
spojích
a
Kraj Vysočina
by
ušetřil za dálniční poplatky na úseku Velká Bíteš - Devět
křížů. Se zamítavými postoji obou krajů nesouhlasíme
a nadále hledáme další možnosti, jak vzniklou situaci
uspokojivě vyřešit.
Jakožto člen petičního výboru bych Vám přesto
chtěla touto cestou velice poděkovat za Váš aktivní
přístup a Vaši podporu Petice „Zachování dopravní
obslužnosti zastávek Přibyslavice (okres Brno-venkov)

dovolte mi Vás informovat o nevyhovění našeho
požadavku na zachování obslužnosti zastávek
Přibyslavice a Lesní Hluboké, motel 9 křížů,
autobusovými spoji na trase Velká Bíteš,,nám. Brno,,ÚAN Zvonařka a zpět, s účinností od 10. 3. 2019.
Danou situaci jsme společně s obcí Lesní Hluboké
projednávali s hejtmany a Odbory dopravy
Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina, nicméně naše
žádost o zachování obslužnosti našich zastávek byla
zamítnuta.
Kraj Vysočina s platností od 1. 1. 2019 a
od 10. 3. 2019 přešel na nový dopravní systém
obslužnosti, tzv. systém veřejné dopravy Vysočina,
v rámci kterého bude dopravcům hradit kompenzaci
ztráty, která jim vzniká jejich provozem. Zároveň
z důvodu zkvalitnění propojení krajských měst Jihlavy
a Brna pro občany svého kraje a časové úspory se
rozhodl, že uvedené autobusové spoje budou ve Velké
Bíteši najíždět na dálnici a naším územím již nebudou
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a Lesní Hluboké, motel 9 křížů, v autobusových
spojích na trase Velká Bíteš,,nám. – Brno,,ÚAN
Zvonařka“, která byla projednána na 88. schůzi Rady
Jihomoravského kraje dne 25. února 2019 se

zamítavým výsledkem. K petici se připojilo 594
občanů. Velice si toho vážím!
Ing. Iva Hadašová, starostka obce

STALO SE...
Masopust v Čechách a na Moravě
Tak jako každý rok, prošel i letos ulicemi Přibyslavic
masopustní průvod. Po počátečních obavách z malé
účasti se nakonec sešla poměrně slušná skupina zhruba
dvaceti masek, ve které jsme mohli vidět například
chirurga, hasiče, lego skládačky, Barunku z Babičky,
chodící flašky různých druhů alkoholu nebo třeba
řáholeckou rodinu, ve které nechyběl ani Cipísek.
Letošní průvod byl navíc obohacen o pětici

mexikánských hudebníků, kteří za námi přijeli
z Ostrovačic a ve svých pončech a sombrerech se
postarali o hudební doprovod. Večer proběhla již
tradiční ostatková zábava, kterou nás provázela skupina
Nonstop. Celá akce se nesla v masopustním duchu, a tak
ani večer nebyla o masky nouze. Nejlepší z nich byly
oceněny dárkovými balíčky a všeobecné veselí se
protáhlo do pozdních ranních hodin.
Rovněž se k této akci, letos již druhým rokem,
připojily moje spolužačky z Českých Budějovic, kde
společně studujeme na Jihočeské univerzitě. Napadlo
mě tedy, že by bylo zajímavé poprosit alespoň jednu
z nich o krátké vyjádření toho, jak na ni náš masopust
působí, protože ho vidí „očima návštěvníka“.
Protože jsem na masopustu byla již u nás v jedné
vesničce u Prachatic, nebyl pro mě tento svátek nic

neznámého. Mohu tedy porovnat masopust u nás
v jižních Čechách a masopust v Přibyslavicích.
Masopustní den začíná všude stejně. Ráno se sejdou
masky na předem určeném místě a společně vychází
v průvodu. Do kroku jim hraje kapela. Jediné, co je u nás
trochu jiné, je to, že se do vesnice sjedou lidé z blízkého
okolí, z měst i vesnic a vychází opravdu velká skupina
masek (cca. 50 lidí). Během průvodu po vsi je prakticky
úplně vše stejné: obchází se domky, kde většinou mají
lidé připravené nějaké pohoštění – koblížky, jednohubky,
chlebíčky apod. Malá odlišnost je v tom, že u nás není
tolik výborných domácích pálenek. Později večer máme
taktéž zábavu, na které se sejde velké množství masek.
Večerem nás doprovází kapela a o půlnoci je vydávání
tomboly. Velký rozdíl ale vidím v obsluze při zábavě.
V Přibyslavicích jsou rozdělené služby za barem. Členové
Chasy si rozdělí služby, odkdy dokdy budou za barem.
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U nás jsou za barem lidé, kterým sál patří, a tak si mohou
účastníci pochodu užít zábavu i večer. Závěrem bych
chtěla říci, že masopust se mi líbil jak u nás, tak
i v Přibyslavicích. Je to svátek zábavy a hodování a to se
děje v obou vesnicích, i když je dělí 150 km.

Děkuji své spolužačce za její příspěvek a mé díky také
patří všem těm, kteří se na masopustu podíleli, ať už
účastí v průvodu, organizací zábavy, či přípravou
výborných koblížků a všemožných pochutin pro masky.
Katka Fišerová, Andrea Kavlíková

ZE ŽIVOTA OBCE
Jaro na přibyslavickém rybníku
Jaro kolem nás je již v plném běhu, a proto se můžeme
těšit na dokončení revitalizace rybníka, který si ji jako
dominanta obce jistě zasloužil.
V blízké době dojde k osázení litorální zóny a části
břehů mokřadními rostlinami, aby mohly nastat

přirozené procesy čištění vody, a bude provedeno
zatravnění.
Dále bude část hráze vybavena zábradlím, bude
zaasfaltován překop místní komunikace a podél břehů
budou umístěny lavičky. Po dokončení vznikne
odpočinková zóna navazující na dětské hřiště.
Nově upravený prostor bude sloužit nám všem,
buďme k němu ohleduplní a neničme ho zejména
vhazováním různých předmětů do rybníka a možná
přijde…
… i vodník ☺.
Z důvodu zachování čistoty vody není v rybníce
dovolen chov ryb.
Ing. Iva Hadašová, starostka obce

HISTORICKÉ OKÉNKO
1. světová válka v Radoškově (2. část)
Píše se rok 1915 a válečná vřava neustává.
Na evropských bojištích jsou nelítostně zabíjeny tisíce
vojáků, útrapy civilního obyvatelstva se stále stupňují.
Také lidé v Radoškově trpí hladem, nedostatkem
základních potřeb a především strachem o své otce,
manžely a syny bojující na frontě. První rodinou, která
oplakávala svého padlého vojáka, byli Žákovi z domu
č. 50. Rodák z Maršova František Žák, klempířský
pomocník, narukoval počátkem války v létě roku 1914
a téhož roku v listopadu nalezl smrt na polském bojišti.
Františkovi bylo v době úmrtí teprve 29 let
a v Radoškově po něm zůstala vdova Marie s několika
malými dětmi.
I přes hrůznost války plynul život civilního
obyvatelstva dále svým vlastním tempem. Školní rok
v radoškovské škole započal v r. 1915 jako obvykle

v polovině září. Dětí bylo 61. Tři místní žáci, Ladislav
Rovenský, Růžena Kotíková a Ludvík Oplatek,
radoškovské školní lavice opustili a začali dojíždět
do měšťanské školy ve Velké Bíteši. Vyučování probíhalo
plynule, přestože řídící učitel Karel Kotík byl velmi
zatížen nejrůznějšími povinnostmi sahajícími nad rámec
jeho pedagogické činnosti. Nejen že musel organizovat
sbírky, sepisovat seznamy zásob, osetých ploch
a pravidelně
provádět
předepsanou
osvětu
obyvatelstva, ale býval také často jmenován členem či
předsedou různých komisí, jako např. Odhadní komise
pro Radoškov nebo Komise pro soupis dobytka
v Přibyslavicích a Radoškově. Karel Kotík byl také
místním revizorem pro mlýny a obchodování
s potravinami. Výkon této funkce vyžadoval tolik času,
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že bylo nutné školní vyučování zkrátit na čtyři dny
v týdnu.
Kromě nejistoty a strachu sužovaly radoškovské
občany také neustálé povinné sbírky, soupisy zásob
a válečné půjčky. Sbírka vlny a kaučuku, tj použitého
šatstva, punčoch apod., měla v Radoškově proběhnout
29. září. Tato sbírka byla zcela bezvýsledná, protože
právě před týdnem chodili vesnicí vojenští invalidé
a textilní odpad vykupovali. V listopadu vyhlásila vláda
Třetí válečnou půjčku. Rakousko-uherské monarchii se
opět nedostávalo peněz na vedení války, a proto si je
chtěla vypůjčit od svých občanů. Řídící učitel Karel
Kotík měl za úkol válečnou půjčku propagovat mezi lidmi
jako jejich vlasteneckou povinnost. Bez úspěchu,
radoškovští monarchii nepůjčili ani korunu. Někteří
místní lidé se však zapojili do válečné půjčky
organizované svatoslavskou farností, do níž Radoškov
tehdy patřil.
Podzim tohoto roku byl velice mokrý, což působilo
potíže při dokončení sklizně. Žáci proto většinu
podzimních měsíců neseděli ve školních lavicích,
ale pomáhali na poli sklízet brambory. V prosinci byl
uspořádám už pátý „Dětský den", sbírka ve prospěch
válečných sirotků s výnosem 6K 20H. Ve stejném měsíci
chodily školní děti po domech a opět sbíraly kovy.
Tentokrát se sebralo pouze 1,5 kg kovů.
Rok 1916 začal velice mírnou, teplou zimou téměř
bez sněhu. Polní práce proto mohly začít už v březnu.
V tomto měsíci se také konal další podrobný soupis obilí,
mouky, luštěnin, mlýnských výrobků, brambor, slámy
i sena. Každá rodina musela pod dohledem ředitele
Karla Kotíka vyplnit arch s počtem stravovaných osob
v domácnosti a stavem výše uvedených zásob. Koncem
března byla vyhlášena Čtvrtá válečná půjčka a tentokrát
Karel Kotík dostal nařízeno chodit po domech a agitovat
přímo v jednotlivých domácnostech. Tento nový způsob
získávání financí přinesl ovoce. Lidé v Radoškově půjčili
monarchii celkem 600K. Chození po domech probíhalo i

v dubnu, tentokrát kvůli sbírce pro Červený kříž. Vybralo
se 26K. Koncem školního roku děti opět sbíraly a sušily
ostružinové, jahodové i malinové listí vojákům na čaj.
Celkové množství 11 kg bylo odesláno do Vídně
k dalšímu zpracování. Žáci také byli vedeni ke sbírání
hub, jedlých i krmných, podle návodu rozeslaného všem
školám c.k. školním radou.
V listopadu 1916 vláda vyhlásila už Pátou válečnou
půjčku. Ředitel radoškovské školy byl opět úředně
vyzván, aby všemožně její zdar podporoval a občany
k upisování vybízel a o půjčce je poučoval. Po půjčce
následovala pravidelně se opakující sbírka „Dětský den"
ve prospěch válečných sirotků. V Radoškově se vybraly
3K 60H.
Úroda v r. 1916 byla následkem sucha dost špatná.
Později se naštěstí rozpršelo, a tak mohli Radoškovští
splnit povinný odvod armádě, a ještě jim malý přebytek
zůstal doma. Začátkem zimy nastaly kvůli chybějícím
pracovním silám a výpadkům na železnici problémy
s uhlím. Jeho cena se vyšplhala až na 3K 60H za 100 kg
a bylo velice obtížné ho sehnat. Mnohé školy musely
vyhlásit uhelné prázdniny. V Radoškově se
o pokračování vyučování postarali sami rodiče dětí.
Sesbírali po vesnici košík vajec a odvezli ho do kanceláře
dolu v Božím Požehnání (dnes Zastávka). Teprve potom
se mohlo pro školu zakoupit uhlí.
Rok 1916, třetí rok kruté války, je u konce. Nejen
Radoškovu, ale celé Evropě nepřinesl nic dobrého.
Ztráty na bojištích byly větší než v předešlých letech.
Na západní frontě probíhaly nepřetržité boje, v nichž
padly tisíce vojáků. Na východní frontě převzali iniciativu
Rusové, kteří způsobili Rakousku-Uhersku veliké ztráty.
Vojáci umírali také na italské frontě a novým bojištěm se
stalo Rumunsko.
Pokračování v příštím čísle.
Lenka Rafaelová, lenkaraf@gmail.com

ZVEME VÁS...
Výstava Leonardo na zámku ve Žďáru nad Sázavou
Pokud ani vás nenechávaly už jako malé děti v němém
úžasu jeho malby, vynálezy a patenty či jste někdy

zatoužili jako on prozkoumat anatomii těla, máte nyní
jedinečnou příležitost si to splnit. Až do 30. dubna to vše
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můžete zažít na Zámku ve Žďáru nad Sázavou v rámci
interaktivní výstavy Leonardo.
Díky ní se budete moci ponořit do jeho hluboké
mysli a zblízka prozkoumat všechny jeho vynálezy
i vědecké práce. „Interaktivní technologie naší výstavy
vám například umožní sestavovat anatomické modely
těla, hrát si ve velké replice Leonardova slavného
vojenského tanku, digitálně manipulovat a promítat
obrazy Mony Lisy, zatočit si s Vitruviánským mužem,
reprodukovat Leonardovy nákresy, zúčastnit se Poslední
večeře Páně nebo si třeba jen otestovat své pozorovací
schopnosti v malovacím kvízu,“ dodává k výstavě
Martina Sedláková, marketingová manažerka Zámku
ve Žďáru nad Sázavou.

Výstava je otevřena denně mimo pondělí od 9 do 17
hodin.
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Tělocvičná jednota Sokol Přibyslavice po zimě znovu začíná
s FOTBALOVÝMI TRÉNINKY
pro kluky a holky od 5 do 13 let.
Úvodní trénink se bude konat v neděli 7. 4. 2018 v 15:00 na hřišti v Otmarově.
Děti budou potřebovat: kopačky, případně jinou vhodnou sportovní obuv, pohodlné sportovní
oblečení podle počasí.
V případě nepříznivého počasí může být trénink zrušen.
Těšíme se na společné sportovní zážitky.
Martin Orator a Martin Kozel
www.sokolpribyslavice.webnode.cz
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30. dubna - SDH Přibyslavice zve na
„pálení čarodějnic" do Otmarova na
bývalé fotbalové hřiště
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Hasiči Přibyslavice
pořádají taneční zábavu

LETNÍ NOC
Kdy: 31. května 2019
Kde: Na kurtech
K poslechu hraje skupina Akcent
Občerstvení zajištěno
Srdečně zveme!!
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