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Milé čtenářky, milí čtenáři, 

začíná červen, který s sebou do naší malé obce 

přináší očekávané společenské události. Velkou část 

zpravodaje, který právě držíte v rukou, tedy zabírají 

pozvánky na červnové akce, ale najdou se v něm 

i informace další, a to s různorodými tématy... 

V úvodu nechybí zprávy o jednání zastupitelstva. 

Možná si všimnete, že dějiště minulých i budoucích akcí, 

o nichž vás informujeme, se přesouvají i za hranice 

Přibyslavic, a snad vás inspirují k návštěvě. Po roce se 

dozvíte o činnosti Mysliveckého spolku Přibyslavice-

Radoškov během uplynulého roku a článek k nám 

doputoval i z radoškovské Barbarské osady. Historické 

okénko vám přiblíží nelehký život obyvatel Radoškova 

za 1. světové války.  

Akce, na něž vás zveme, začínají již tuto neděli 

a mají podobu dětmi oblíbeného pohádkového lesa 

a fotbalového zápasu ženatých se svobodnými. Mateřská 

škola pak pořádá Den otevřené branky do parčíku 

a bítešská základní škola zase 2. ročník Židličkiády. Vše 

vyvrcholí téměř týden trvajícím maratonem tradiční 

krojované přibyslavické poutě, která začíná třetí 

červnovou středu stavěním máje. Nezbývá než 

poděkovat místním spolkům, jejichž členové pro nás tyto 

zážitky obětavě a s nadšením připravují. 

Věřím, že si všechny události za příjemného počasí 

radostně užijeme.  

 

Krásné letní dny vám přeje 

 

Zuzana Kozlová 

 

 

 

Vážení spoluobčané, i když se to nezdá, tak v naší obci 

došlo k několika zásadním událostem.  

Největší událostí je nenápadný start akce 

„Rekonstrukce silnic II/602 a III/3798 Přibyslavice 

průtah, zvýšení dopravní bezpečnosti", v jejímž průběhu 

dojde k výstavbě přechodu pro chodce na hlavní silnici 

a chodníku podél obou výše zmíněných komunikací, 

k rekonstrukci uvedených silnic v rozsahu výstavby 

chodníku a dále k výstavbě chybějící dešťové kanalizace 

a nového veřejného osvětlení. Také dojde k demolici 

stávajících autobusových zastávek na silnici II/602. 

S výstavbou zastávek nových se počítá mimo rámec této 

akce. Realizace stavby se předpokládá v letech 2019–

2020. Na tuto akci je již vydáno stavební povolení 

a Jihomoravský kraj získal prostředky na společnou 

stavbu. Momentálně Správa a údržba silnic 

Jihomoravského kraje připravuje společné výběrové 

řízení na zhotovitele. Obec má podanou žádost o dotaci, 

která je v konečném stádiu řízení. 

Do majetku obce již přešel objekt místní restaurace 

Salajka. Nyní zastupitelstvo čeká řešení otázky: 

Co s ním? Vzhledem k tomu, že tento objekt není možné 

nechat dlouhodobě bez rekonstrukce, čeká nás 

zhodnocení stávajícího stavu budovy a zpracování 

projektové dokumentace. Prozatím došlo k zaměření 

budovy, vypracování účelové mapy a zjednodušeného 

pasportu s vyznačením nosných zdí, výšky podlah, apod. 

Následně bude probíhat příprava dokumentace 

pro rekonstrukci, bez které není možné žádat o dotace. 

Provoz výčepu bude zachován formou pronájmu prostor 

provozovateli, panu Karlu Novotnému. O pronájem 

nebytových prostor v budově č. p. 148 (areál tenisového 

kurtu) neprojevil nikdo zájem. 

Na obnově rybníka již zbývá dokončit jen některé 

dílčí práce. Bude instalováno nové zábradlí, na hrázi 

budou vysazeny stromy a umístěny lavičky. Na základě 

doporučení Agentury pro ochranu přírody a krajiny ČR 

pro zefektivnění přirozených procesů čištění vody byl 

doplněn projekt výsadby litorální zóny o osázení části 

břehů. Vzniklou situací a nutností napěstování 

potřebného množství rostlin dochází k posunutí termínu 

výsadby na konec července. 

Do majetku obce přejde pozemek parcelní číslo 

559/2 v k. ú. Radoškov, na kterém leží místní 

komunikace od autobusové točny do středu Radoškova. 

K tomuto převodu dojde na základě darovací smlouvy 

s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

ZPRAVODAJ 
z Přibyslavic a Radoškova 

Třetí vydání 6-7/2019      
Vychází 5. června 2019 

Vychází 30.května 2015 
 

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
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Z legislativních důvodů byla schválena nová 

Zřizovací listina Mateřské školy Přibyslavice a zároveň 

byla aktualizována Smlouva o výpůjčce na část budovy 

Sokolská č. p. 44, kterou mateřská škola využívá. 

Z praktického hlediska se tyto změny chodu mateřské 

školy nijak nedotknou. 

Nově byla schválena Obecně závazná vyhláška 

č. 2/2019 o nočním klidu na území obce. Doba nočního 

klidu nemusí být dodržována v noci z 31. prosince 2019 

na 1. ledna 2020 a ve dnech, kdy se pořádají veřejné akce 

a zábavy, je zkrácena na dobu od 3:00 do 6:00 hodin. 

Jmenovitě se jedná o následující akce: taneční zábavu 

hasičů pořádanou z 31. května na 1. června, tradiční 

přibyslavickou pouť z 21. na 22. června a z 22. 

na 23. června, akce k tenisovému turnaji z 6. na 7. 

července a z 12. na 13. července, konání festivalu 

Barbarská osada z 23. na 24. srpna a z 24. na 25. srpna 

a taneční zábavu TJ Sokol z 14. na 15. září. Obsah 

Vyhlášky o regulaci hlučných činností na území naší 

obce se nemění a nadále platí, že v neděli a státem 

uznávané svátky se v době od 6:00 do 22:00 hodin musí 

každý zdržet činností spojených s užíváním zařízení 

a strojů způsobujících hluk. 

Obec Přibyslavice bude i o letošních letních 

prázdninách zajišťovat dovoz obědů z Hasičského domu 

Říčany. Cena obědu je dle výběru ve výši 75,-; 80,- a 95,- 

Kč, k obědu bude připočteno 5,- Kč na dopravu a balné. 

Více informací naleznete 

na  https://www.hotelricany.cz/rozvoz-obedu/. Dovoz 

bude zahájen 15. 7. a ukončen 30. 8. Žádáme případné 

zájemce, aby se do 20. června závazně nahlásili na obecní 

úřad. Přihlásit se může každý, kdo má o nabízenou službu 

zájem. Odhlášení odběru obědů např. z důvodu dovolené 

je možné. 

Za zastupitele Přibyslavic                                                                                                                         

Jana Pavlů 

 

 

  

 

   

 

V půli května byla na brněnském Špilberku zahájena 

výstava Branky, Body, Brno, která mapuje vznik a rozvoj 

sportu v Brně a jeho okolí. V žádném případě se však 

nejedná o suchý výčet dat a textu. Návštěvník si může 

prohlédnout obrovské množství fotografií z domácích 

archivů brněnských olympioniků, vystaveny jsou 

sportovní trikoty a dresy, ochranné pomůcky a množství 

dalších sportovních „artefaktů“. Nejvíce blyštivé jsou 

však zlacené poháry a medaile z olympijských her 

a mistrovství světa.  

Výstava je velmi rozsáhlá, a tak si každý 

návštěvník může prohlédnout pouze to, co jej zajímá. 

Fascinují vás sportovní stadiony? Dozvíte se zde 

Branky, Body, Brno! 
 

STALO SE... 

https://www.hotelricany.cz/rozvoz-obedu/
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mraky informací o vzniku brněnského velodromu, 

lužáneckých stadionů pro hokej i fotbal či okruhů pro 

závody motorek. Jsou vám blízké špičkové individuální 

výkony brněnských legend? Inspirací může být jejich 

osobní život, doplněný fotografiemi a zlatými úspěchy.  

Vernisáž proběhla v půli května za přítomnosti 

sportovních legend, které s nadšením kvitovaly vznik 

výstavy a s radostí rozprávěly s návštěvníky výstavy. 

A pozor! I přibyslavický Sokol přispěl k výstavě formou 

zapůjčení sportovního náčiní, takže hned v prvním sále 

uvidíte odrazový můstek, koně, kozu a žíněnky 

s popiskem „Sportovní náčiní z 30. let“. No vidíte, a naše 

dítka na nich stále cvičí. Sportu zdar! 

 

Ivan Varmuža

 

 

 

Podruhé byl v Přibyslavicích uspořádán dechový 

festival, tentokráte v třetí květnovou sobotu. Počasí 

přálo, a tak už od dvanácté hodiny začali přicházet první 

fanoušci dechovky. Tím způsobili pořadatelům malé 

faux pas, neboť ještě nebyly uklizeny všechny stoly. 

Stalo se však, že jsme alespoň mohli krátce pohovořit 

s těmi opravdu kovanými fanoušky právě při utírání 

stolů, a tak jsme se dozvěděli, že ti nejspíš nejvěrnější 

přijeli do Přibyslavic až z Hradce Králové, neboť 

Tůfaranka ze Šakvic je jejich srdeční záležitost. Kromě 

ní zahráli na festivalu Galáni z Přibyslavic 

a Bobrůvanka. Zvuk byl skvělý a výkony na žestě 

rovněž, radost z rytmů polky a valčíku přiměla mnohé 

hosty k tanci téměř ihned po začátku festivalu. Úvod 

patřil též slovům pana Helána, který celý festival 

provázel. 

Galáni ještě večer obstarali taneční zábavu, sice již 

pro menší osazenstvo, ovšem o to větší bylo osobní pojetí 

hudby a tance. Věříme, že hosté si festival užili stejně 

jako pořadatelé, tedy OÚ Přibyslavice, Galáni 

z Přibyslavic a TJ Sokol Přibyslavice. Velký dík také 

patři společnosti Rosen Pharma za významný sponzorský 

příspěvek.  

Ivan Varmuža 

 

 

 

 

 

 

 

Červen je měsíc myslivosti, proto přinášíme zprávu 

o činnosti našeho spolku v uplynulém mysliveckém 

roce. Tento rok se obešel bez výraznějších problémů 

a v naší činnosti tak nenastaly žádné větší změny. 

Obecní úřad v červenci uspořádal první příměstský 

tábor pro děti, jehož program zajišťovaly místní spolky. 

Ani ten myslivecký nemohl samozřejmě chybět. V rámci 

dopoledního programu pod vedením manželů 

Moučkových se děti v lese dozvěděly o funkci 

a významu přikrmovacích zařízení, těžbě a obnově lesa 

a celkovém významu myslivosti pro přírodu. Zažily 

autentickou ukázku práce loveckého psa a u Doležalů si 

prohlédly, jak probíhá odchov bažantů. Odpolední 

program se pro děti nesl v akčnějším duchu. 

Na fotbalovém hřišti v Otmarově pro ně byly připraveny 

různé soutěže, např. házení šiškami na cíl, ti odvážnější 

si mohli vyzkoušet i střelbu ze vzduchovky. 

Na programu příměstského tábora se budeme podílet 

i v letošním roce. 

Za připomenutí stojí i celoroční údržba lávek a okolí 

kapličky sv. Jakoubka. Dvakrát ročně vypomáháme 

společnosti Agro Dunajovice se sběrem kamene 

a úklidem balíkové slámy. V předvánočním čase 

zajišťujeme pro obec stromek a k jeho rozsvěcení 

připravujeme guláš.  

Rádi bychom Vás požádali o ohleduplné chování 

v přírodě nejen během měsíce myslivosti, ale i během 

celého roku. Je důležité jít příkladem nejen dětem, 

ale i sobě navzájem. 

Závěrem bychom rádi poděkovali za hmotnou 

podporu ze strany obce Přibyslavice i jednotlivých osob 

a morální podporu ze strany jiných sdružení a odborné 

Dechovka podruhé v Přibyslavicích 

Co se dělo u myslivců? 

ZE ŽIVOTA OBCE 
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veřejnosti. Nesmíme zapomenout ani na trpělivost našich 

rodin při výkonu práva myslivosti. 

Za celý myslivecký spolek Přibyslavice – Radoškov 

Vám přejeme pohodové léto a těšíme se na setkání 

na tradičních akcích. 

Myslivosti zdar! 

Za MS 

Marie Doležalová 

 

 

Po nějaké době opět zdravím z Barbarské osady! 
 

V první části článku se dozvíte něco o naší poslední akci 

s názvem Severská noc a v druhé půlce si vypůjčím 

prostor na této stránce k menšímu organizačnímu 

sdělení, které se bude týkat průběhu budoucích akcí 

na Barbarské osadě.  

Severská noc byla srazem příznivců LARPů 

a dřeváren (takoví ti podivní lidé v historických  

kostýmech, co běhají s dřevěnými meči po lese ☺ ), 

kteří jsou zaměřeni na hraní si na barbary, vikingy, 

kelty a všemožné staré, ne moc civilizované kultury. 

Tentokráte šlo o turnaj, na jehož konci se určí nový 

Severský král a Královna, kteří budou vládnout do příští 

Severské noci.  

No a v čem turnaj spočíval?   

Hod kládou a kovadlinou, běh s kulatinou, turnaj 

v šermu, běh se svíčkou... zkrátka každý, kdo se o titul 

Severského krále ucházel, musel prokázat bystrost i sílu. 

A hlavně se u toho dobře pobavit! Neboť zejména 

o tomhle celá akce byla – setkat se s přáteli a užít si 

víkend v přírodě v kulisách fantasy.  

Po dni plném her se večer korunovala královská 

dvojice vybraná z těch, kteří byli v disciplínách nejlepší 

a získali tak nejvíc vítězných kamenů, jejichž součet 

rozhodoval.  

Po slavnostním proslovu následovala velká hostina 

a volná zábava až do ranního kuropění – světla ohňů, 

kožešiny, krásné ženy, dobré jídlo a bodré přípitky z rohů 

– nejen takto by se atmosféra Noci dala vylíčit.  

Vlevo - úvodní ceremoniál, nahoře- souboj Valkýr 

Severský král a severská královna po korunovaci 

 

Nyní přejděme ke sdělení, které se dotýká Osady 

a jejích akcí obecně. Na podněty některých lidí se zde 

pokusím odpovědět na otázky, které si možná 

i někteří z vás, čtenářů, kladou.  

1) Četnost akcí a účast na Osadě  

Chtěl bych touto cestou ujistit obyvatele Radoškova 

a přilehlých obcí, že nemáme v plánu ani nechceme 

navyšovat počet účastníků akcí na Barbarské osadě 

a každoroční festival Barbar fest chceme nechat jako 

jedinou větší akci s nazvučením a hudební produkcí. 

Takže se nemusíte obávat, že by počet „hlučných“ akcí 

rostl a že by okolím začaly proudit davy lidí mířících 

Severská noc a pár vět k Osadě 
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na Barbarskou osadu. Chceme zachovat klidnější ráz 

údolí Přibyslavického potoka a rozhodně nechceme 

z našeho domova udělat lunapark.  Veškeré akce, které 

se na Osadě konají, mají soukromý charakter a tak to 

i nadále zůstane.  

2) Komunikace 

Byl bych velice rád, kdybyste v případě jakýchkoliv 

dotazů a podnětů vztahujících se k Barbarské osadě 

využili některý z těchto kontaktů: 

e-mail: barbarska-osada@email.cz  

telefon: +420 737 466 454 (Mamut) 

Rád Vám zodpovím, co bude třeba, a jsem zvědav 

na jakoukoliv zpětnou vazbu.  
 

Přeji všem čtenářům a lidem z okolí pěkné jarní dny 

a hlavně hodně energie do léta! 

Mamut  

 

 

  

 

 

 

Rokem 1917 vstoupil svět už do čtvrtého roku tzv. velké 

války.  

Situace v Radoškově byla stejná neutěšená jako 

ve zbytku Evropy. Lidi sužovala bída, hlad, nejistota 

a především stále přítomný strach o své muže, syny 

a otce bojující na frontě. Odvody branců probíhaly 

po celou dobu trvání války a také z Radoškova postupně 

rukovali další muži. Byli to – Otto Homoláč, Josef 

Homoláč, František Oplatek, František Džbánek, Josef 

Müller, František Požár, Josef Požár, Jan Volavka, 

Antonín Holík, František Kolesa a Gottlib Chelik. Velký 

úbytek mužů produktivního věku ztěžoval a komplikoval 

hospodaření v celé vesnici. 

V r. 1917 se k válečným útrapám přidaly i problémy 

se sklizní. Jaro tohoto roku bylo totiž velice suché, 

nepršelo od 3. května až do půlky července. Obiloviny 

na jaře ani nevymetali a ohrožena byla i sklizeň brambor. 

Slabá úroda v Radoškově ještě více prohloubila stávající 

nedostatek jídla a základních potřeb. Přesto se ale lidé 

dále museli povinně zapojovat do častých válečných 

sbírek. Tak např. v říjnu to byla každoroční sbírka 

na válečné sirotky a vdovy. Se sbírkou tradičně 

pomáhaly i školní děti. Musely po domech prodávat 

umělé kytičky a obrázky Jeho Veličenstva císaře 

Františka Josefa I. Vybralo se 9 korun. Pro srovnání – 

kilogram bílé mouky stál 4–10 korun, kilogram cukru až 

15 korun. Tentokrát však Radoškovští nejen darovali, ale 

byli i sami obdarováni. Z Fondu Jejího Veličenstva 

císařovny Zity dostala zdejší škola jeden pár bot pro 

sirotka po padlém vojínovi. Boty obdržela žákyně 

M. Džbánková. Ve stejném měsíci proběhla 

v Radoškově také sbírka prádla. Nevybralo se téměř 

nic pro chudobu obyvatelstva, které samo nemá 

potřebného prádla. Následující sbírka Dětský den 

ve prospěch sirotků byla úspěšnější. Její výnos činil 

6 korun. 

V polovině listopadu započal všeobecně neoblíbený 

každoroční soupis zásob v jednotlivých domácnostech, 

konaný za asistence vojska. Soupis trval ve vesnici 

až do konce prosince a radost z něho měly zřejmě jen 

radoškovské děti. Řídící učitel Karel Kotík totiž 

vykonával funkci předsedy soupisové komise, a proto se 

po celé období soupisu v místní škole nevyučovalo. 

V listopadu byla také vyhlášena další, už sedmá válečná 

půjčka. Monarchie si opět chtěla vypůjčit peníze 

na vedení války od obyčejných lidí. Někteří radoškovští 

občané podlehli cílené propagaci a půjčili peníze 

prostřednictvím svatoslavské farnosti. 

Rok 1917 přinesl do Radoškova také jednu osobní 

tragédii. Zpráva z vojenského úřadu ohlásila smrt Jana 

Karmazina, místního rodáka a obyvatele domu č. 30. 

Pocházel z velmi chudé, starousedlé radoškovské rodiny 

podruhů a nádeníků. Rukoval mezi prvními hned 

na začátku války 1. srpna 1914. V té době byl teprve tři 

roky ženatý s Annou, rozenou Bartoškovou. Jan 

Karmazin onemocněl na frontě tuberkulózou a zemřel 

29. 7. 1917 ve věku 37 let v sanatoriu pro tuberkulozní 

vojáky v Pasece u Šternberka, kde je také pohřben.    

Zima 1917/18 byla velice tuhá. Sníh, který napadal 

v polovině prosince, ležel až do konce února. 

V radoškovské škole měli opět problémy s nedostatkem 

topiva. Sehnat uhlí bylo ještě těžší než loni. Kdo ho chtěl 

koupit, musel dát úplatek a ještě mít protekci. Ani tak 

nebyla koupě uhlí nikdy jistá. Jednou plánovaně vyjely 

z Radoškova dva povozy pro uhlí do Božího Požehnání 

(dnešní Zastávka) a vrátily se s prázdnou. Nakonec se 

uhlí přece jen s velkou námahou podařilo zakoupit 

a vyučování mohlo plynule pokračovat. Mrazivá zima se 

HISTORICKÉ OKÉNKO 

První světová válka v Radoškově (3. část) 
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negativně podepsala i na stavu včelstva. Ve včelíně 

radoškovské školy zůstalo ze 23 včelstev jen 9. 

Po tuhé zimě následovalo v r. 1918 další suché jaro. 

Po několik týdnů nesmočil se ani prach 

na cestách. Vydatně pršet začalo až o žních, kdy už to 

nebylo žádoucí, protože déšť komplikoval žňové práce. 

V červnu proběhl ve vesnici každoroční soupis oseté 

a osázené půdy. Soupisem byl opět pověřen učitel Karel 

Kotík, což radoškovským dětem vyneslo další volné dny. 

I přes četné nesnáze doběhl dne 15. července školní rok 

1917/18 do svého řádného konce v počtu 69 dětí, z nichž 

bylo 38 chlapců a 31 děvčat. 

V době žní se po celém území monarchie konaly tzv. 

výmlaty na zkoušku. V každé vesnici se vybralo jedno 

hospodářství a po dohledem úřední osoby se provedl 

výmlat obilovin. Výnosy byly pečlivě zapsány 

a odevzdány příslušným úřadům. Akce měla zmapovat 

reálné výnosy v jednotlivých regionech kvůli vojenským 

dodávkám. V Radoškově byl provedením výmlatu 

na zkoušku pověřen učitel Novák z Javůrka. 

Úroda v r. 1918 byla i přes počáteční sucho dosti 

dobrá. Některé klasy sice byly prázdné, ale ty 

plné sypaly dosti. Brambory ale vlivem dešťů značně 

pohnily. 

Mezitím na světových frontách válečné běsnění 

neustávalo. Kromě zbraní nepřítele, kosily stovky vojáků 

nemoci, epidemie a podvýživa. Přesto konečně začala 

svítat naděje na konec války. Válčící mocnosti byly 

vyčerpané, Rakouskouherská monarchie stála na počátku 

svého konce. To posilovalo formování zahraničního 

československého odboje, v němž roli nejvýznamnější 

sehrály legendární vojenské oddíly, později známé jako 

Československé legie. 

(pokračování příště)                                                               

Lenka Rafaelová, lenkaraf@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

ZVEME VÁS... 

mailto:lenkaraf@gmail.com
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Prodám sestavu nábytku v bezvadném 

stavu. Výška 205cm, délka 300cm. 

V případě zájmu lze i s „rostoucí" židlí. 

Po dohodě se lze přijít podívat 

(Přibyslavice). 

Původní cena 

10 000, nová 

cena 4500,- 

vč. židle. 

Dohoda 

možná.  

Lenka 

Doležalová 

604 182 252 

 
    

 

KOUPÍM–PRODÁM, HLEDÁM–NABÍZÍM 

Sbírám staré hračky i  poškozené – nevyhazujte a volejte 
604331790. Odkoupím, kdo daruje,budu rád.   Děkuji J. 
Doležal  
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Tradiční krojovaná  
pouť 2019 

středa 19. června - neděle 23. června  
v Přibyslavicích na tenisovém kurtu 

 

 Program: 
Středa 19. června 
17:00 hod. Zahájení  Přibyslavské poutě - stavění máje, 
děti zaplétají máju 
 

Čtvrtek 20. června 
16:00 hod. Dětský den 
 

Pátek 21. června 
22:00 hod. Taneční zábava se skupinou Accort 
 

Sobota 22. června 
13:00 hod. Stárci a Chasa zvou občany za doprovodu dechové hudby   
 Galánka na večerní zábavu 
20:00 hod. Překvapení Chasičky 
21:00 hod.  Slavnostní nástup - kolečko pro Chasu, Česká beseda 
24:00 hod.  Půlnoční překvapení 
 
K tanci a poslechu bude hrát skupina ANNA(moderna) 
 

Neděle 23. června 
14:00 hod. Krojovaný průvod od obecního úřadu 
15:00 hod. Česká beseda 
16:00 hod. Vystoupení dětí z Chasičky 
16:30 hod. Moravská beseda 
 
K poslechu a tanci bude hrát dechová hudba Galánka 
 

Těší se na Vás stárci Michaela Palmová, Marcel Oberšlík  a Chasa z Přibyslavic. 
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