ZPRAVODAJ
z Přibyslavic a Radoškova
Milé čtenářky, milí čtenáři,
rozblácené cesty, proudy tekoucích vod
z rozpuštěného sněhu, nazelenalá pole i ostré
paprsky slunce odrážející se od posledních zbytků
sněhu jako by vítaly přicházející jaro, i když
kalendářní zima sotva překročila polovinu svého
vyměřeného času. Slunečné počasí láká
k procházkám do okolních lesů, které jak se zdá,
už nikdy nebudou vypadat jako dřív.
Není to radostný pohled. Osiřelé vzrostlé stromy
trčí z čerstvých pasek. Tam, kde ještě před pár
měsíci rostl známý les (i když poznamenaný
větrnými polomy minulých let), se teď procházející
brodí
rozbahněným
územím
s
kolejemi
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vyježděnými pneumatikami nákladních aut. Podle
vysokých hromad klád, lemujících lesní cesty, si
můžeme udělat představu, kolik stromů bylo
vytěženo.
Podle odborníků je český les ve své současné
skladbě (tvořený převážně jednodruhovými
smrkovými porosty, které sice rychle rostou, ale pro
průměrnou nadmořskou České republiky se nehodí)
neudržitelný a již delší dobu trvající kůrovcová
kalamita je toho důkazem. Bude jistě trvat mnoho
let, než měsíční krajina změní svou tvář, ale věřme,
že při profesionální a racionální péči se příští
generace budou opět vydávat na procházky do
blízkých, i když asi zcela jiných lesů.
Zuzana Kozlová

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Vážení spoluobčané,
i když se na první pohled zdá, že s příchodem zimy
ustalo veškeré dění v obci, tak opak je pravdou.
Právě v této době se často rozhoduje o tom, jaké
projekty v tomto roce nakonec dostanou zelenou
a které si na svoji realizaci budou muset počkat.
Nejpalčivějším problémem naší obce je
v současné době nedokončená výstavba chodníků
a autobusových zastávek. Na zahájení stavebních
prací si sice budeme muset počkat do období
s příznivějším počasím, ale příprava podkladů
pro žádost o dotaci probíhá již nyní. Obec plánuje
požádat Jihomoravský kraj o podporu na výstavbu
autobusových zastávek. V tomto případě může výše
dotace dosáhnout až 250 tisíc Kč a obci by tak
mohla ušetřit nemalé finanční prostředky. Pokud se
však rozhodneme o tuto dotaci požádat, bude nutné
se smířit s tím, že jiné dotace, například na technické
vybavení obce, se pro nás stanou v letošním roce
nedostupnými.

Dále se pracuje na přípravě rekonstrukce kurtů,
kde by mělo dojít k instalaci osvětlení a k opravě
jejich povrchu a oplocení. Oprava povrchu také
počítá s úpravou podkladu. V současné době ještě
není rozhodnuto o tom, jaký typ povrchu bude
instalován. Mezi favority patří jednolitý umělý
povrch a stávající typ povrchu. Obě varianty
umožňují, aby na nich byla realizována široká škála
sportovních a volnočasových aktivit. Mimo jiné by
na nich mělo být možné hrát volejbal, nohejbal,
tenis, soft tenis, jezdit na dětském kole i pořádat
zábavy a oslavy. Aby bylo možné udělat konečné
rozhodnutí, který povrch bude instalován, musí
zastupitelstvo počkat, až bude mít k dispozici
cenový odhad jednotlivých variant.
Vzhledem k již ukončené a nově plánované
výstavbě rodinných domů v prodloužení ulic
U Hřiště a Zahrádky se obec musí zabývat
prodloužením vozovek do této oblasti. Minimálně je
zde nutné vybudovat prostor, který by umožňoval
otáčení hasičských vozů. Z tohoto důvodu budou
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pokračovat jednání s majiteli dotčených pozemků
a příprava projektové dokumentace.
Alespoň dílčího úspěchu bylo dosaženo
při řešení problémů s budovou bývalé obecní školy
v Radoškově, kdy Insolvenční soud uznal, že obec
Přibyslavice měla předkupní právo na tuto budovu.
Dalším krokem v této oblasti bude splnění pokynu
daného soudu, kdy insolvenční správce musí učinit
obci řádnou nabídku ke koupi nemovitosti.
Svoz bioodpadu bude zahájen od dubna 2020.
Oznamujeme občanům, že je možné uhradit vodné
za poslední čtvrtletí roku 2019 splatné ihned,
poplatek za psa splatný do 31. 3., poplatek
za odpady splatný do 30. 5. a stočné splatné
do 30. 6. tohoto roku. Všechny platby je možné
provést převodem na k tomu určený účet

nebo v hotovosti do pokladny na obecním úřadě.
Po zaplacení poplatku za odpad si, prosím,
na obecním úřadě vyzvedněte novou známku
na popelnici.
Bližší
informace
naleznete
na webových
stránkách
obce,
viz
http://www.pribyslavice.net/urad-obce.
4. ledna proběhla v obci Tříkrálová sbírka,
při které se v Přibyslavicích vybralo 15 573,- Kč
a v Radoškově 3 125,- Kč. Oblastní charita Tišnov
a Žďár nad Sázavou, pro které jsou vybrané finanční
prostředky
určeny,
velice
děkují
všem
dobrovolníkům za čas, který sbírce věnovali, a všem
občanům naší obce za podporu a důvěru.
Za zastupitele Přibyslavic
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Jana Pavlů

STALO SE...
Začátek adventu v Přibyslavicích
První adventní neděle v Přibyslavicích probíhala
ve znamení příprav na tolik očekávaný vánoční
večer, který zahrnoval pestrý kulturní program. Celá
tato akce se odehrála 1. prosince 2019 od 17 hodin
na
místních
sportovních
kurtech,
které
už několikátým rokem pro tuto událost slouží.
Již od listopadu probíhaly přípravy na divadelní
představení, které ztvárnila Chasa Přibyslavice
za doprovodu kapely Marián&Úlety. Realističnost
betlému podpořily živé ovce, za jejichž zapůjčení
děkujeme panu Smejkalovi. V průběhu akce bylo
k dispozici menší občerstvení, které potěšilo jak

návštěvníky, tak i pořadatele celé akce. Po
divadelním představení následovalo rozsvícení
vánočního stromu nejen na sportovních kurtech, ale
i u mateřské školky. I přes chladnější počasí a menší
technické problémy probíhal celý večer v příjemné
a přátelské atmosféře a věříme, že každý z účastníků
byl s průběhem akce spokojen.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kteří se
na této společenské události podíleli, především
Chase Přibyslavice, hasičům, myslivcům a obci.
Libor Lupínek

Mikuláš ztratil plášť... aneb po roce opět přišel k nám...
Takto začíná říkanka o Mikuláši, která nechyběla
mezi dětmi přednesenými ani letos. V podvečer
5. prosince se naplnilo očekávání dětí v naší vesnici.
Uličkami za hlasitého zvonění řetězů a blekotání
čertů procházela skupina Mikuláše, anděla a čertů.
Mikuláš zavítal tam, kde věděl, že je potřeba dát
trošku toho kázání nebo pochválit. Děti měly

nachystané pěkné říkanky a písničky. Samozřejmě
nemohl chybět slib čertům i Mikulášovi, že se další
rok už budou více snažit. Anděl byl za takový příslib
pověřen Mikulášem dát dětem nějakou tu sladkost
a všichni si slíbili, že se za rok zase uvidí.
Denisa Palátová

... a žal ze ztráty svrchního oděvu zapil na zábavě
V pátek 5. 12. 2019 se uskutečnila i tradiční
Mikulášská zábava pod záštitou Chasy Přibyslavice.
Účast návštěvníků byla hojná, zábava v plném
proudu, pivo teklo proudem. Avšak na chvíli jsme
zábavu přece jen pozastavili, abychom vyhlásili

nejlepší masku večera. Cenu za nejlepšího pekelníka
si odnesl Honza (Jánoš) Božek. Zábava i po půlnoci
plynula skvěle dál a my moc děkujeme za Vaši
přízeň.
Naděžda Antlová

ZE ŽIVOTA OBCE
Ve školce od září až do Vánoc
Po prázdninách, kluci, holky, spěchejte do naší
školky... Jako by výzvu této básničky poslechlo
hned 22 dětí, které v září přispěchaly do naší
mateřské školky. Přišly s mnoha zážitky, přišly
i 3 nové děti, které si musely zvykat na nový režim.

Místo maminky jim teď budou nablízku paní
učitelky a kamarádi.
Hned v září jsme se společně těšili
na BRAMBORIÁDU. Děti byly rozděleny
na družstva a společně plnily různé úkoly a zároveň
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se dozvěděly, kde rostou brambory, jak se sází
a zkusily si je i vykopat.
Divadlo Jojo nám přivezlo pohádku Mášenka
a medvědi. Ve třídě mateřské školy se nachystaly
rekvizity a herci mohli začít hrát.
Děti společně vytvořily kytici a zanesli jsme ji
v den Památky zesnulých na hřbitov U Partyzána.
Děti jsme seznámily s historií, se zlem válek
apřipomenuly jsme jim, že tento den se vzpomíná
na ty, které jsme měli rádi a již tu s námi nejsou.
Na Halloween bylo pro děti připraveno tajemné
sklepení. Děti s baterkami vstoupily do sklepa
plného duchů, netopýrů, hadů. Nikdo se nemusel
bát. Ve sklepě jsme byli všichni. Společně jsme
prožívali tajemné chvíle při světle baterek.
Taky nás pozvali z Mateřské školy ve Velké
Bíteši U Stadionu na pásmo písniček, povídání a her
o podzimu. Na svatého Martina se děti seznámily
s legendou o Martinovi. Paní učitelka Jitka jim
zahrála loutkové divadlo a děti si vyzkoušely upéct
martinské rohlíčky. Děti jsou moc šikovné
a rohlíčky se jim povedly a výtečně chutnaly všem.
Každoročně k nám do mateřské školy zavítá
včelař pan Babáček, který rád děti seznámí
s životem a užitkem včeliček. Je obdivuhodné, že
v dnešní uspěchané době si někdo najde čas pobýt
s dětmi nějakou dobu a snažit jim vštěpit třeba lásku
k živým a užitečným tvorům.
Čas rychle utíká, zvlášť s dětmi. A my jsme
přemýšlely nad programem na vánoční besídku,
abychom vše do Vánoc zvládli. Pro babičky
a dědečky vyrobit přáníčka, pomalu se učit
básničky, písničky a tanečky na vystoupení
na hasičku. Toto jsme proložili cvičením v bítešské
sokolovně s panem Víťou Kratochvílem. Ten
pro děti ze školek připravuje sportovní dopoledne
plné pohybu, který teď dětem tak chybí.
S prožitkovým programem Buďme kamarádi,
přijela za námi paní Svobodová. Děti si vyzkoušely,

jak se ovládá invalidní vozík, psát Braillovým
písmem, poznávat věci hmatem, psát nohou
a mnoho dalších věcí, které musí zvládnout lidé
s různým handicapem.
I letos nás navštívil ten hodný pán: Mikuláš
s andělem. Nezapomněl na žádné děti, ani ty
nemocné. Každý měl připravenou písničku
nebo básničku a společně se i vyfotili. Následující
den děti vystoupily v andělském obleku na vánočně
vyzdobené hasičce. Moc jim to slušelo a vystoupení
se jim velice povedlo. Že to bude holkám slušet se
předpokládalo, ale i kluci vypadali v andělském
obleku úžasně. Po vystoupení dětí z mateřské školy
pokračoval program zpěvem a hrou na hudební
nástroje dětí ze ZUŠ Velká Bíteš, poté všechny
oslnil hrou na varhany Prof. PhDr. Petr Moulík.
Přáníčka jsme si vyrobili s předstihem, a tak
jsme mohli s paní starostkou obejít naše již známé
babičky a dědečky a popřát jim hezké vánoční
svátky, zazpívat koledu a obdarovat je vlastnoručně
vyrobeným
přáníčkem,
letos
jak
jinak
než s andělem. Stihli jsme si napéct moc dobré
cukroví a každý den si trošku přilepšit po jídle.
Nezapomněli jsme ani na zvířátka v lese.
Tentokrát s námi šla Maruška Doležalová, která
toho ví o zvěři hodně od dědy a táty. Děti zvířátka
přikrmily a popřály jim hezké Vánoce. Vždyť
na nikoho se nemá na Vánoce zapomenout.
Děti v mateřské škole dostaly plno krásných
dárků díky sponzorskému daru od společnosti
Tunkr, spol. s r. o., a v kouzelném oříšku měly
schovaný malý poklad. A blížily se prázdniny. Děti
se těšily na Vánoce doma se svými nejbližšími, snad
se jim splnil jejich tajný sen.
Nový rok už je tu. Už víc než měsíc kraluje a my
Vám do něj přejeme hodně zdraví, lásky, štěstí
a úspěchů.
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Děti a zaměstnanci MŠ Přibyslavice

Krátký pozdrav z Barbarské osady
I když zima stále ještě vládne, na Osadě je rušno –
dokončujeme srub k bydlení a plánujeme akce
na tento rok.
Kromě tradičních oslav pohanských svátků
(letos budeme slavit nejspíš jen Beltine a Samhain)
nebude chybět samozřejmě dnes již také tradiční
Barbar Fest, multižánrový hudební festival v lese
u starého mlýna. Již k nám byl také zaveden
elektrický proud, což bude znamenat více výčepů
a méně výpadků hudební produkce ☺ Plakát,
program, datum a kapely včas zveřejníme v tomto
deníku!
Na jaře též proběhne Sněm barbarské osady, kde
se bude probírat další směr našeho konání a taky
Severská noc – setkání všech barbarů a podobně

laděných bytostí okořeněné hrami a kláním o titul
Severského krále a královny.
Letos se snad taky dočkáme pořádné webové
stránky (www.barbarska-osada.cz), kde bude
dopodrobna vylíčena historie a idea tohoto projektu.
Tož, to je od nás zatím vše. Mějte se krásně, a
pokud nás budete chtít navštívit či nám něco
vzkázat,
napište
na
e-mail
barbarskaosada@email.cz
nebo zavolejte na telefon
+420 737 466 454 (Mamut).
Za sebe i kolektiv Osady přeji pěkné zimní dny
a krásně prožité jaro!
Mamut

HISTORICKÉ OKÉNKO
Přibyslavice 1989/90 – část 2.
Veřejná schůze všech obcí domašovského svazku,
konaná dne 24. 3. 1990, historicky poprvé
v přibyslavické sokolovně, měla pokojný průběh
a dobrou úroveň. Přesto byla pro Přibyslavice
zároveň schůzí poslední, protože po jejím skončení
začal přibyslavický obecní výbor usilovat
o vystoupení ze svazku. To se podařilo, a tak se
Přibyslavice v r. 1990 staly samostatnou obcí.
Naopak Radoškov si přál s Domašovem zůstat dále
spojen, nebylo mu to však umožněno. Musel se
připojit k už osamostatněným Přibyslavicím
a vytvořit s nimi společné obecní zastupitelstvo.
Stejně jako politické dění, i počasí roku 1990
bylo velmi proměnlivé. V zimě napadlo trochu
sněhu, ale vlivem dešťových přeháněk zase rychle
zmizel. Ze zimních sportů se provozovalo jen
bruslení, protože led na rybníce se udržel až do jara.
V jarních měsících počasí přálo dobrého odkvětu
stromů, žádné přízemní mrazíky neponičily angrešt
a rybíz, takže se očekávala bohatá úroda ovoce.
Osmého a devátého června 1990 se v celé
republice konaly dlouho očekávané parlamentní

volby. Poprvé od r. 1946 mohli voliči svobodně
přistoupit k urnám a podle svého uvážení vybrat
kandidáty z několika politických stran a hnutí.
Volilo se do tří zákonodárných orgánů naráz, a to
do Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního
shromáždění a do České národní rady. Volby
tentokrát nebyly povinné jako tomu bývalo
v předchozích letech, přesto (nebo spíše právě
proto) se přibyslavičtí i radoškovští voliči dostavili
v hojném počtu. O pár dní později, 15. června,
uveřejnily okresní noviny Směr volební výsledky.
Přibyslavice a Radoškov byly uvedeny společně
jako jedna obec. Nejvíce hlasů v našich obcích
získalo Občanské fórum, těsně za ním se umístila
Společnost pro Moravu a Slezsko. Třetí místo
překvapivě patřilo Komunistické straně, čtvrté místo
České straně lidové. Jen málo hlasů získaly strany
Svobodný blok, Strana zelených, Spojenectví
zemědělců a venkova, Sociální demokracie a Česká
strana socialistická.
V dalších měsících, i přes všudypřítomné
radostné vzrušení z mnoha politických změn, plynul
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život v naší vsi svým obvyklým tempem. Pouťové
zábavy se ani letos příliš nevydařily kvůli už tradiční
nepřízni počasí. Zato úroda ovoce splnila očekávání
a byla velice hojná. Sklidilo se množství nejen
zahradního ovoce, ale i lesních plodů. Přebytky
sklizně vykoupila od občanů místní Jednota za více
než 300 tisíc. Na podzim nastal problém
s bramborami na uskladnění. Hlízy napadla suchá
hniloba a zničila téměř polovinu úrody. Lidé si
brambory na uskladnění mohli koupit v Jednotě,
do které je dodalo JZD Říčany. Prodávala se odrůda
Nikola, 100 kg za 260 Kčs.
Další svobodné volby čekaly přibyslavické
a radoškovské občany 24. 11. 1990. Tentokrát se
poprvé volilo do obecního zastupitelstva.
Z Přibyslavic 8 zastupitelů, z Radoškova 3. Tři
týdny před volbami byly vyvěšeny seznamy voličů
a začalo seznamování občanů s kandidáty.
Pro Přibyslavice sestavily kandidátní listiny dva
subjekty, Občanské fórum s 11 jmény a Sdružení
neangažovaných s 8 jmény. Radoškov vyslal
do voleb 4 kandidáty ze Sdružení neangažovaných.
Předvolební schůze se konala 15. 11.
v přibyslavické hospodě. Přítomné občany nejprve

přivítal předseda místní organizace KSČ, poté si lidé
vyslechli zprávu o činnosti Obecní rady z úst jejího
předsedy. Dalším bodem bylo představování
navržených kandidátů, po něm se rozpoutala živá
diskuze. Padalo množství dotazů, např. proč není
zastoupena KSČ nebo co plánuje obec po volbách.
Na tuto otázku odpověděl předseda Obecní rady, že
se budoucí zastupitelstvo bude zaměřovat
na ekologii a zlepšení vzhledu obce. Schůzi zakončil
příspěvek místního kronikáře, který přečetl zápisy
o volbách zastupitelstva a starostů od r. 1889 do r.
1945. Pak už se lidé rozešli do svých domovů, aby
mohli v klidu zvážit, komu dají svůj hlas.
Události let následujících si dobře pamatujeme
mnozí z nás. Některá naše očekávání se splnila, jiná
ne. Třicáté výročí sametové revoluce je jistě
vhodnou příležitostí k bilancování, poučení se
z minulosti i k novým plánům. Nezapomínejme
však na skutečnost, kterou skvěle pojmenoval
britský státník Winston Churchill: „Liberální
demokracie je ten nejhorší způsob vlády, jaký si
umím představit. Až na to, že neexistuje žádný lepší."
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Lenka Rafaelová, lenkaraf@gmail.com

ZVEME VÁS ...

TJ Sokol Přibyslavice zve spoluobčany a širokou veřejnost

VÝROČNÍ SCHŮZI SOKOLA
14.února v 18:30 v místní sokolovně
Dozvíte se
• Jak se daří jednotě udržovat historický odkaz Sokola
v 21. století
• Kolik jsme toho loni udělali
• Co je v plánu v letošním roce
• Jak podpořit TJ a případně přidat ruku k dílu
Občerstvení bude připraveno pro obecné blaho a veselí.

TJ Sokol Přibyslavice zve dítka na

SPORTOVKY
• sportovní kroužek zaměřený na:
• rozvoj všeobecných pohybových a
sportovních dovedností dětí
• míčové a kolektivní hry
• hravou a zábavnou formou
• cena: 300 Kč / pololetí
pro koho: kluci a holky od první do deváté třídy ZŠ
kdy: pravidelně každý pátek od 17:00
v přibyslavické sokolovně

Strana 7

Zpravodaj P+R, 1/2020, E-mail redakce: zpravodajpr@seznam.cz, Elektronická podoba zpravodaje na
stránkách: www.pribyslavice.net, Šéfredaktorka: Zuzana Kozlová, Zástupce šéfredaktorky a grafické
zpracování: Ivan Varmuža, Autoři článků: Naděžda Antlová, Jana Habánová, Tomáš Konečný, Libor Lupínek,
Denisa Palátová, Jana Pavlů, Lenka Rafaelová. Zpravodaj byl vytištěn na náklady obce.
Strana 8

