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Milé čtenářky, milí čtenáři, 

 

držíte v ruce 30. číslo Zpravodaje z Přibyslavic 

a Radoškova. Shodou náhod vychází nedlouho 

po oslavách sametové revoluce, která nás přesně před 30 

lety přenesla do svobody. Možná také bilancujete, co 

nám demokracie vzala a dala. Člověk má sklony 

vzpomínat na minulost s nostalgií: přikrášlovat si 

příjemné okamžiky a zapomínat nepříjemné. Proto je 

nutné si neustále připomínat, proč je dobře, že k revoluci 

došlo. Snad by se mohlo zdát, že život před třiceti lety 

byl mnohem jednodušší: nemuseli jste se rozhodovat 

na jakou zahraniční univerzitu jít studovat, při cestě 

na dovolenou jste většinou nemuseli zdokonalovat své 

dovednosti ve světových jazycích, nemuseli jste složitě 

posuzovat kvalitu konkurenčních výrobků, srovnávat 

informace získané v novinách a v televizi, a pokud jste se 

věděli, jak se chovat a co říkat, nemuseli jste se bát o svou 

bezpečnost, protože ta státní vás nenápadně střežila 

na každém kroku. Jistě, i demokratický režim (navíc 

ruku v ruce s kapitalismem) má své chyby, které jsou 

dány charakterem lidu, z něhož pochází veškerá státní 

moc (jak zní definice demokracie). Pokud se budou lidé 

zajímat o to, co se kolem nich děje, budou hledat 

pravdivé informace a budou ochotni sami přispět 

k lepšímu životu nás všech, pak nezbude tolik prostoru 

na intriky manipulátorů a populistů, kterým jde 

především o vlastní prospěch. 

Vraťme se však obsahu posledního čísla r. 2019. Paní 

Rafaelová vám přiblíží obecní dění na přelomu let 1989 

a 1990. Dozvíte se, co zaměstnává naše zastupitelstvo 

a že můžete finančně přispět na obnovu radoškovské 

sokolovny. 

A protože přichází adventní čas, nenechte si ujít 

pozvánky na tradiční události tohoto období: rozsvěcení 

stromečku s živým betlémem, mikulášskou zábavu, 

vánoční besídku MŠ nebo vánoční zabíjačku. 

Klidné prožití adventu a radostný vstup do nového 

roku 2020 vám přeje                        

Zuzana Kozlová                                                                 

 

 

 

 

 

Vážení spoluobčané,  

 

rádi bychom zde popsali průběh stavební akce „II/602 

a III/3798 Přibyslavice – průtah, zvýšení dopravní 

bezpečnosti". S politováním Vás musíme informovat, že 

stavba nepostupuje podle stanoveného časového 

harmonogramu, nicméně část stavby se podařilo 

realizovat. Subdodavatelskou firmou ELTODO, a. s., 

byla téměř dokončena instalace nového veřejného 

osvětlení. Zbývá osadit poslední dva sloupy a dokončit 

kabelové vedení ke dvěma dalším sloupům. Tyto práce 

by měly proběhnout v nejbližších dnech. Dále byly 

společností M-SILNICE, a. s., dokončeny stavební práce 

na silnici II/602 a to v jízdním pruhu směrem z Velké 

Bíteše do Brna, demolice přístřešků autobusových 

zastávek a výstavba ostrůvku. V současné době 

pokračují práce na výše zmíněné vozovce v opačném 

směru a probíhá uložení dešťové kanalizace na ulici 

Radoškovská. Je zřejmé, že stavba nebude dokončena 

v termínu plnění stanoveném ve smlouvě o dílo. Z tohoto 

důvodu byla zahájena jednání, jakým způsobem bude 

dále postupováno. 

S ohledem na výše uvedenou stavbu došlo k dalším 

změnám v dopravním značení v naší obci, kdy byly 

instalovány zákazy zastavení na místech, kde stojící 

vozidla zásadním způsobem ohrožují bezpečnost. 

Opětovně apelujeme na všechny majitele vozidel, 

kteří naprosto bezohledně parkují na místních 

komunikacích a veřejném prostranství, aby dbali 

pravidel silničního provozu. Dle silničního zákona 

musí při stání zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh 

široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení 

musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký 
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nejméně 3 m pro oba směry jízdy. Je naprosto zřejmé, že 

míst, kde by se dalo zastavit na místních komunikacích 

za dodržení uvedených podmínek, není v naší obci 

mnoho. V případě parkování vozidel na veřejných 

prostranstvích (zejména na veřejné zeleni), se majitelé 

těchto vozů dopouštějí neoprávněného záboru veřejného 

prostranství dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých 

přestupcích, a hrozí jim uložení sankce. Většina 

nemovitostí v naší obci disponuje pozemky, na kterých 

lze uvedená vozidla parkovat. Pokud nedojde k nápravě 

do konce roku 2019, zahájí obec spolupráci s Policií ČR. 

Děkujeme všem, kteří parkují svá vozidla na svých 

pozemcích, a doufáme, že nebudeme muset přistoupit 

k razantnímu řešení. 

I nadále pokračuje rekonstrukce vedení nízkého 

napětí, kterou realizuje firma VM Rekostav, s. r. o. 

Hlavní kabelové vedení nízkého napětí je již kompletně 

uloženo v zemi. Nyní dochází k přepojování 

jednotlivých nemovitostí sousedících s touto stavbou a 

v nejbližších dnech dojde k odstranění stávajících sloupů 

nadzemního vedení. Představenstvo společnosti E.ON 

schválilo pokračování rekonstrukce vedení nízkého 

napětí ve zbylé části obce. V příštím roce by měla být 

zahájena projektová příprava. 

Upozorňujeme občany, že od 15. 12. 2019 nebudou 

v naší obci zastavovat spoje provozované společností 

ZDAR, a. s. Důvodem této změny (stejně jako těch 

předchozích v dálkové dopravě) je rozhodnutí Kraje 

Vysočina neobsluhovat zastávku naší obce 

autobusovými spoji, které dotuje. Kraj Vysočina se 

rozhodl dotovat všechny autobusové spoje, které 

v minulosti v naší obci zastavovaly. Toto rozhodnutí se 

vedení obce nepodařilo zvrátit a ani se nepodařilo 

vyjednat podporu Jihomoravského kraje, která by mohla 

napomoci tuto situaci vyřešit. Naše obec žádala 

Jihomoravský kraj o společné jednání s Krajem 

Vysočina. Tato žádost zůstala bez odezvy. Naproti tomu 

Jihomoravský kraj vydává k datu 15. 12. 2019 nové 

jízdní řády IDS JMK, ve kterých zavádí expresní linku 

401 s konečnou zastávkou Brno, Osová, a dále posiluje 

linky 402 a 410. Autobusy expresních spojů budou ve 

směru do Brna najíždět v Ostrovačicích na dálnici, čímž 

by mělo dojít k časové úspoře cca 6–7 minut. 

Je naprosto zřejmé, že oba kraje se vůbec nesnaží 

nalézt společné řešení a nadále budují umělé mezikrajské 

hranice ignorováním potřeb obyvatel, nerespektováním 

logické preference hromadné dopravy 

a nepochopitelnými ekonomickými kalkulacemi nákladů 

vzhledem ke skutečnosti, že spoje, které nesmějí v našich 

zastávkách zastavovat, jimi i nadále projíždějí. 

Vydáním kolaudačního rozhodnutí byla zcela 

dokončena akce „Obnova rybníka v k. ú. Přibyslavice“. 

Zároveň byla obci schválena žádost o platbu dotace. Tuto 

dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci 

Operačního programu Životní prostředí ve výši 

861.720,- Kč již obec přijala na svůj účet vedený u České 

národní banky. V minulém roce obec získala na tuto akci 

také dotaci z Jihomoravského kraje v rámci dotačního 

programu Podpora boje proti suchu a na zadržení vody 

v krajině na území Jihomoravského kraje ve výši 

300.000,-Kč. 

 

Dne 16. 11. 2019 proběhlo vítání nových občánků. 

Tentokráte jsme měli tu čest do života přivítat šest dětí. 

Svoz bioodpadu bude ukončen k 30. 11. 2019. 

Žádáme občany a spolky, kteří plánují na rok 2020 

veřejné akce vyžadující úpravu nočního klidu, aby 

termíny těchto akcí nahlásili na obecním úřadě. 

S pozdravem a přáním příjemného prožití zbytku 

roku 2019 za zastupitele Přibyslavic  

Jana Pavlů 
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Vážení přátelé, milí čtenáři, 

 

vrcholí podzimní období, které mám ráda nejen 

pro jedinečnou barevnost a rozmanitost, ale zejména 

proto, že se v této době konají pro mě velice příjemná 

setkávání s Vámi. Začátkem je slavnostní obřad Vítání 

občánků, kdy je mojí milou povinností přivítat v naší 

obci nově narozené děti za poslední rok. Následuje 

rozsvěcení vánočního stromečku doprovázené tradičním 

představením Živého betlému, které pro nás připravuje 

Chasa za podpory ostatních spolků. Neméně radostná je 

i vánoční besídka mateřské školy, při které dochází 

k setkání s našimi nejmladšími a nejstaršími občany 

obce. Dobu završuje krátká návštěva seniorů v jejich 

domovech, kdy společně s dětmi z mateřské školy 

popřejeme krásné vánoční svátky a zazpíváme koledy. 

V tomto čase bych také chtěla poděkovat za podporu, 

kterou mi většina z Vás projevuje a které si vážím. 

Přestože někteří jsou omezováni nutnými 

rekonstrukcemi i novými projekty, setkávám se 

s pochopením rozvoje naší obce. Děkuji i všem svým 

spolupracovníkům. 

S blížící se vánoční atmosférou nám přeji méně 

stresu a více tolerance při vytváření kouzla Vánoc. 

 

Ing. Iva Hadašová 

starostka obce

 

 

 

 

 

Po roce odmlky se podzimní turnaj ve stolním tenise opět 

odehrál v sokolovně v Přibyslavicích. Jedním z důvodů 

je i havarijní stav sokolovny v Radoškově. Sokolovna 

v Přibyslavicích však postupně ožívá sportovním 

životem a i pro tento turnaj poskytla důstojné zázemí.  

    Účastníků bylo více než dosti – neplánovaně se 

uskutečnil také turnaj dítek, neboť jejich nadšení pro 

jakýkoli sport překoná i zapálené dospělé sportovce. Se 

stejným zápalem si některá „vymrčovala“ dřívější nástup 

k ping-pongovým stolům. Při jednadvaceti hráčích, dvou 

skupinách mužů, jedné dámské a turnaje devíti dětí je 

s pouhými dvěma stoly (více jich sokolovna nepojme) 

nelehký úkol posílat pravidelně každého na plac. A tak 

se stalo, že někteří z dospělých více seděli a bavili se 

v kvalitní společnosti.  

    A kdo že vyhrál? Dětským turnajem hravě proplul a 

vítězství urval David Kozel, dámský turnaj vyhrála 

suverénně Jana Tomková a stejná hráčka zvítězila i ve 

všech zápasech s muži. Hold, kdo umí, ten umí, jedno 

s kým si to rozdá. Gratulujeme!  

 

Ivan Varmuža

Turnaj ve stolním tenise 
 

Vánoční pozdrav starostky obce 

STALO SE... 
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Pomozte nám zachránit sokolovnu v Radoškově, abychom zde mohli znovu rozvíjet 

sportovní, kulturní a společenské aktivity dětí, mládeže i dospělých  

v duchu našeho poslání. 

Sokolovna je nyní v havarijním stavu a uzavřena pro veřejnost. Abychom tento stav 

změnili, potřebujeme Vaši pomoc. Přispějte prosím na transparentní účet 

2801694320/2010 
Ve zprávě pro příjemce nám zanechte svůj vzkaz. Jsme rádi za každý Váš příspěvek. 

Děkujeme. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

   
Chci přispět 50 Kč   Chci přispět 100 Kč    Chci přispět 200 Kč 
 
 

 
 
 
 
 

 
Tělocvičná jednota Sokol Přibyslavice 

Sokolská 25, Přibyslavice, 664 83 
Starosta Ivan Varmuža a místostarosta Martin Orator 

VEŘEJNÁ SBÍRKA NA ZÁCHRANU SOKOLOVNY 

ZE ŽIVOTA OBCE 
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V letošním roce slaví naše republika 30 let svobody 

a demokracie. Studentská demonstrace, konaná v Praze 

dne 17. listopadu roku 1989, odstartovala lavinu událostí, 

které přinesly národu dlouho toužebně očekávanou 

změnu společenského režimu. Konečně padla vláda 

jedné strany, nastolená Komunistickou stranou v roce 

1948, a ve společnosti se mohly začít rozvíjet 

demokratické principy. Pro svoji nenásilnost a relativně 

pokojný průběh bez ztrát na lidských životech je tento 

politický převrat navždy zapsán v našich novodobých 

dějinách jako sametová revoluce. 

Rok 1989 se zpočátku jevil jako každý jiný. 

Na březnové schůzi Místního národního výboru (MNV) 

Přibyslavice se živě diskutovalo o úpravě cest, opravě 

domu č. 15 a zvýšení bezpečnosti silničního provozu. 

Jinak život v naší obci plynul poklidným tempem, 

zpestřeným jen masopustním průvodem masek, 

lampionovým průvodem, několika tanečními zábavami, 

schůzemi se slabou účastí a dalšími obvyklými akcemi. 

Prvomájového průvodu ve Velké Bíteši se toho roku 

kvůli špatnému počasí zúčastnilo je málo občanů a stejná 

nepřízeň počasí postihla i tradiční pouťové zábavy 

konané na hřišti u sokolovny.  

Určité vzrušení v obci vyvolal výskyt medvěda 

blízko našeho katastru. Tříletý medvědí samec byl 

nejprve přistižen začátkem dubna ve Střelicích u Brna 

při vybírání úlů. Poté utekl do Javůrka, odkud se vydal 

kolem Bílého potoka směrem k Radoškovu. Oddechnout 

si naši občané mohli až 21. dubna, kdy medvěd prošel 

kolem Velké Bíteše a začal se nám vzdalovat. 

Začátkem listopadu se konala výroční členská schůze 

místní Komunistické strany Československa (KSČ). 

Byla na ní přečtena zpráva o činnosti přibyslavské 

organizace, objektivně popisující nelehkou situaci 

ve vesnici, kde platící členové jsou většinou senioři 

a ostatní registrovaní se o stranickou práci nezajímají. 

Přítomným členem vyššího řídícího orgánu byla tato 

zpráva ohodnocena negativně, protože neobsahovala 

ztotožnění se s prohlášením ÚV KSČ k únoru 1948 

a nevyjádřila odsouzení ilegální protirežimní akce 

Několik vět, kterou místní členové vůbec neznali.  

V prosinci se na Salajce sešli na své schůzi členové 

Českého červeného kříže, organizace v době totality 

zcela podléhající KSČ. Zvláštností je, že celá schůze byla 

vedena „postaru". O právě probíhající sametové revoluci 

a jejím dopadu na společenský a politický život nepadla 

ani zmínka. 

Zdá se, že ani další společenské organizace ve vsi, 

včetně vedoucí KSČ, až do konce roku 1989 politické 

změny nijak nereflektovaly. Snad se jen nadechovali 

do příštího roku 1990, v němž došlo ke splnění snu 

mnoha občanů – ke svobodným volbám. 

Hned začátkem roku 1990 vzniklo v naší obci 

Občanské fórum (OF), založené převážně mladými, 

totalitní minulostí nezatíženými lidmi. První veřejná 

společná schůze Občanského fóra a dosud aktivní 

komunistické Obecní rady se konala v sokolovně 

za účasti asi 60 občanů. Po objasnění úlohy OF při 

demokratizaci naší země se rozproudila velmi bouřlivá 

diskuze. Poté byli ze svých funkcí odvoláni předseda 

místní Obecní rady a poslanec Okresního národního 

výboru. 

Za 14 dní svolalo OF opět schůzi, na níž se 

projednávalo odvolání dalších komunistických 

funkcionářů z vedení obce. Jména odvolaných byla 

předána vedení KSČ, aby o odvolání rozhodla. Jejich 

funkce převzali lidé z OF.  

Na jaře se mladí členové OF pustili do práce 

pro obec. Vyštěrkováním a rozšířením se upravila cesta 

od dnes už neexistující prodejny Jednoty. 

V březnu se opět konala schůze, tentokrát veřejná 

schůze MNV Domašov, pod jehož správu v době 

komunismu Přibyslavice a Radoškov, spolu s dalšími 

obcemi, patřily. Schůze se konávaly střídavě v různých 

obcích domašovské svazku, jen v Přibyslavicích nikdy. 

Soudilo se totiž, že ve vesnici nejsou vhodné prostory. 

V úvahu přicházela jen sokolovna a proti ní zaznívaly 

námitky, že v takové „ratejně" se nemůže nic konat. 

Tentokrát ale přece bylo pro přibyslavskou sokolovnu 

rozhodnuto a pochybovači zůstali překvapeni. Místní 

lidé sokolovnu příjemně vytopili a upravili, 

i na občerstvení došlo. 

(pokračování příště) 

Lenka Rafaelová 

 

 

HISTORICKÉ OKÉNKO 

HISTORICKÉ OKÉNKO 
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ZVEME VÁS 



Strana 7 
 

 



Strana 8 
 

domácí zabíjačka 
       

 11. ročník 

21. a 22. prosince 2019 

 

Vás zve na posezení s hudbou a ochutnávku domácí zabíjačky. 

 V sobotu 21. 12. posezení v sále hasičské zbrojnice od 15 hod.  

 

Občerstvení:  pivo, svařák, káva, grog      

Menu:   polévka, ovar, pečený vrabec, 

    guláš, zapékané jitrnice a jelítka 

   

 

Prodej zabíjačkových produktů v neděli 22. 12. od   8:30 hod. 
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