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Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
ocitli jsme se v situaci, která nesnese srovnání s ničím, 
co kdokoli z nás zažil. Říká se, že v těžkých dobách se 
projeví skutečné charaktery lidí, že si člověk uvědomí 
skutečné životní hodnoty, že se ukáže, jak je naše 
společnost pevná a zdravá. Možná nám život nabízí  

 
příležitost k sebepoznání a uvědomění si priorit. Možná 
nám pomáhá změnit  v životě to, k čemu jsme neměli 
odvahu, čas ani sílu. Přála bych nám, abychom v duchu 
pořekadla, že vše špatné je k něčemu dobré, vyšli 
z této zkušenosti ve zdraví a s poučením. 

Zuzana Kozlová 
 

 

 

 

 
Vážení spoluobčané,  
 

stručné shrnutí aktivit a činností, které souvisejí s děním v naší obci. Stěžejními jsou administrativní a technické 
záležitosti související se stavební „II/602 a III/3798 Přibyslavice průtah – zvýšení dopravní bezpečnosti". Neméně 
důležitou a závažnou činností je plnění povinností souvisejících s opatřeními týkajícími se šíření nákazy virem COVID-
19. 

 
V současné době je výše zmíněná stavba ve stádiu, kdy je nově dokončena podkladní vrstva komunikace III/3798 

a nyní se pracuje na pokládce chodníkových obrubníků a na zbudování vpustí nové dešťové kanalizace. Obec rovněž 
podala žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje z dotačního programu Podpora rozvoje venkova 
na výstavbu autobusových zastávek. 

Obec dále podala žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na pořízení věcných prostředků 
pro jednotku SDH Přibyslavice. Konkrétně se jedná o zakoupení elektrocentrály, motorové pily, plovoucího čerpadla 
atd. 

V souvislosti se šířící se nákazou virem SARS-CoV-2 upozorňujeme občany, že v naší obci došlo k uzavření 
mateřské školy a její kuchyně, obecní knihovny a areálu kurtu. Obecní úřad omezil úřední hodiny pouze na pondělí 
a středu od 14 do 17 hod. V případě nutnosti je možné starostku obce, místostarostu a pracovníky úřadu kontaktovat 
na e-mailu starosta@pribyslavice.net či telefonních číslech 778 737 887 (starostka) a 608 980 447 (místostarosta). 

Vážení spoluobčané, DŮRAZNĚ VÁS ŽÁDÁME: „BUĎTE OHLEDUPLNÍ K SOBĚ, KE SVÝM RODINÁM A KE SVÉMU 
OKOLÍ – dodržujte karanténu i omezení pohybu osob; neshromažďujte se ani na veřejnosti ani v soukromí; pečlivě 
dodržujte pravidla osobní hygieny a používejte ochranné pomůcky“. Jedině tak se může podařit zmírnit průběh 
a následky probíhající epidemie nemoci COVID-19. Každý z nás může být v tomto směru nápomocen.  

NEBUĎTE PROSÍM LHOSTEJNÍ K PORUŠOVÁNÍ PRAVIDEL. 
V případě pozorování příznaků onemocnění nebo návratu z rizikových oblastí doporučujeme nejdříve 

konzultaci s Vaším ošetřujícím praktickým lékařem. Při vážných stavech prosím neprodleně volejte linku 155, 
na které uveďte obavy z nákazy koronavirem (COVID-19). 

Ministerstvo zdravotnictví spustilo pro občany novou celostátní informační linku 1212, na které jsou poskytovány 
základní informace týkající se onemocnění COVID-19. 

Dříve, než zavoláte na informační linku 1212, která je zahlcena stovkami dotazů, přečtěte si prosím nejčastější 
otázky a odpovědi vypracované ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví na 
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/informace-o-covid-93721!!!!! 

 

Další důležitá telefonní čísla naleznete v následující tabulce. 

Státní zdravotní ústav (nonstop) 725 191 370 
724 810 106 
725 191 367 

Krajská hygienická stanice 773 768 994 

ZPRAVODAJ 
z Přibyslavic a Radoškova 

Druhé  vydání 4–5/2020           
Vychází 6. dubna 2020 

Vychází 30.května 2015 
 

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

mailto:starosta@pribyslavice.net
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/informace-o-covid-93721
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Jihomoravského kraje se sídlem v Brně 
(po–pá 8:00–17:00) 

Informační linky: 

Speciální infolinka Jihomoravského 
kraje (po-pá 7:00 - 19:00) 

800 129 921 

Ministerstvo vnitra (bezpečnost, 
hranice, pobyt, pohyb, cizinci) 

974 815 394 
974 815 395 
974 815 396 

Ministerstvo zahraničních věcí 
(zahraniční cesty) 

224 183 200  
224 183 100 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
(podnikatelé a živnostníci) 

224 854 444 

 

Na webových stránkách obce v nové záložce Koronavirus naleznete aktuální důležité odkazy a výňatky krizových 
a mimořádných opatření, viz https://www.pribyslavice.net/koronavirus. 

 

Pomoc v nouzovém stavu, kterou nabízí Obec Přibyslavice: 
1) Bezplatná pomoc seniorům ve věku 70+ a všem osobám se zdravotním postižením, kteří potřebují zajistit 

nákup potravin a léků. Objednávky přijímáme na telefonním čísle obecního úřadu 564 440 292 nebo 778 737 887 

(starostka). 

2) Možnost dovozu obědů z hotelu Hasičský dům v Říčanech za 100,- Kč. Objednávky přijímáme na telefonním 

čísle obecního úřadu 546 440 292 nebo emailem na podatelna@pribyslavice.net 

3) Tisk/sken učebních materiálů pro domácí výuku dětí zdarma. Soubory pro tisk možno zasílat na e-mail 

starosta@pribyslavice.net. Do předmětu e-mailu uveďte: Výuka - Jméno Příjmení ulice. 

4) Ručně šité roušky. Objednávky přijímáme na telefonním čísle obecního úřadu 564 440 292 nebo 778 737 887 

(starostka) nebo na e-mail starosta@pribyslavice.net. 
 

S přáním pevného zdraví za zastupitele Přibyslavic  
Jana Pavlů 

 

 

 

 

 

 

Vážení spoluobčané, 
 

vím, že současná situace není jednoduchá a pandemie čínského viru způsobujícího nemoc COVID-19 zabrzdila život 
v obci i v zemi na nezbytné minimum. Přesto věřím, že naše společné zodpovědné chování, vzájemná podpora 
a kvalifikované a statečné úsilí zdravotníků povede k jejímu brzkému vyřešení a my se o to více budeme snažit 
poskytnout v obci místo a zázemí sportu. Místo, které mu právem náleží, protože i v těžkých obdobích pomáhá 
udržet si zdravou mysl, nadhled a posiluje celkovou obranyschopnost aneb  „V zdravém těle zdravý duch."  Všem 
nemocným v zemi přejeme brzké uzdravení a možnost znovu se zapojit do života jako dřív. 

A protože je naše tělocvičná jednota je již několik let hlavním garantem sportovního rozvoje v obci, vedle toho se 
věnujeme volnočasovým aktivitám dětí a mládeže v obci, podílíme se na kulturním, společenském i občanském 
životě obce a snažíme se udržovat řady členů i cvičitelů, dovoluji si Vám představit shrnutí Výroční zprávy Tělocvičné 
jednoty Sokol Přibyslavice za rok 2019. 
 

Aktivity v roce 2019 
  

Sportovní aktivity a turnaje naší jednoty 

• Volejbal 1x týdně pro dospívající a dospělé členy. 

• Sportovky 1x týdně. Cvičení všestrannosti pro děti. 

• Fotbal 1x týdně. Pro děti. 

• Župní nohejbalový turnaj v Přibyslavicích proběhl dne 14. 9. 2019. 

ZE ŽIVOTA OBCE 

https://www.pribyslavice.net/koronavirus
mailto:podatelna@pribyslavice.net
mailto:starosta@pribyslavice.net
mailto:starosta@pribyslavice.net
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• Župní turnaj ve stolním tenise v Přibyslavicích proběhl dne 9. 11. 2019. 

• Po celý rok jsme poskytovali pronájem za účelem pravidelného cvičení Aerobiku 1x týdně. 

• Sokolovna v Přibyslavicích poskytla prostor fyzické přípravě 1 příslušníka PČR pro fyzické testy vyžadované 

k plnění služebních úkolů. 
 

Obecně prospěšné akce 

• Přednáška o kyberbezpečnosti s besedou podporující povědomí o rizicích spojených s používáním internetu 

a sociálních sítí. Nejen pro děti a dospívající. Proběhla v sokolovně v Přibyslavicích 30. 11. 2019 ve spolupráci 

s projektem e-bezpečí a Univerzitou Palackého v Olomouci. Spoluorganizovaná s obcí Přibyslavice. 

• Promítání o jedinečné rekordní plavbě. Grónsko–Kanada–Aljaška 6300 km. Přednášela rodina Denkových 

z Radoškova. 

• Přednáška Dušana Majera o kosmonautice a udělení čestného členství. 26. listopadu 2019 19:00 v sokolovně 

v Přibyslavicích. 

• Památný den sokolstva (8. říjen). 5. října 2019 v areálu sokolovny v Radoškově proběhlo slavnostní odhalení 

pamětní desky občanům Radoškova i bratrům a sestrám ze Sokola, kteří padli za oběť světovým válkám nebo se 

stali obětí perzekuce komunistické totality po roce 1948, a připomněli jsme historii Sokola v Radoškově. 

• Připomněli jsme den boje za svobodu a demokracii 17. listopadu. Jeden z nejvýznamnějšícha stále živých svátků 

novodobé historie. 

• Prázdninové spolkování 15.–19. 7. 2019. Zajištění dvoudenního programu dětem příměstského tábora. 

Spolupořádáno s obcí Přibyslavice. 

• Ukliďme Česko. 6. 4. 2019. Úklid obce Přibyslavice i okolí. 
 

Společenské aktivity 

• Přehlídka dechových hudeb. Naše jednota se podílela na organizaci společně s obcí Přibyslavice přípravou akce, 

zajištěním občerstvení, obsluhy i úklidem. Dne 18. 5. 2019 v Přibyslavicích na obecním kurtu. 

• Fotbalový zápas Ženatí vs. Svobodní. V neděli 9. 6. 2019 na hřišti v Otmarově. 

• Organizovali jsme Dětský den – pohádkový les 9. 6. 2019 pro pobavení dětí i jejich doprovodu. 
 

Členská základna 

• 35 členů (ke 31. 12. 2019) 

Cvičitelská základna 

• 2 kvalifikovaní cvičitelé III. třídy všestrannosti (ke 31. 12. 2019). 

 
Budoucí směřování a rozvoj 
 

 Podnikáme kroky nutné k zajištění odpovídajícího zázemí areálů, které trpěly přetrvávajícím nedostatkem investic 
a to především ještě jako dědictví z doby komunismu.  Na jednu stranu byla omezeně zachovaná sportovní činnost 
v Přibyslavicích, ale zcela potlačena činnost Sokola v Radoškově. Na obou místech však byla prakticky vyloučena 
možnost rozvoje a větších investic nutných k udržení či rozšíření budov a areálů.  

Tato situace se částečně změnila po roce 1989, kdy Sokol sice obnovil svou činnost a v Přibyslavicích došlo 
k obnově pláště střechy a později zateplení stropu, což budovu pravděpodobně zachránilo, ale dále přetrvával stav 
nízkých investic do areálů. Toto jsme se v minulých letech, a zejména v roce 2019, snažili změnit a soustředíme se 
na získávání prostředků, které bychom mohli plně investovat do budov a areálů sokoloven i vzdělávání cvičitelů, 
abychom pomohli vytvořit podmínky pro rozvoj sportu i volnočasových a kulturních aktivit v obci. 

Zahájili jsme veřejnou sbírku na sokolovnu v Radoškově a získali od JMK prostředky pro zpracování projektové 
dokumentace pro povolení rekonstrukce budovy sokolovny v Radoškově. 

Na obou našich sportovištích bohužel nejsou naplněny základní standardy. 
Nemluvíme tu o rozměrech sportoviště nebo výšce stropu ani o vybavení nebo pohodlí, ale o sociálním zařízení 

(splachovací WC, sprcha), šatnách, tekoucí vodě, zateplení, vše shodně v obou areálech zcela chybí. Jedná se 
o zarážející skutečnost, kterou se snažíme řešit s obcí i krajem. Plánujeme proto celkovou obnovu obou sokoloven 
a obracíme se žádostí o pomoc i na širokou veřejnost. Přičemž sokolovna v Radoškově se nyní nachází již v havarijním 
stavu. 
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 Rádi bychom také přivítali další dospělé členy. Hledáme zejména šikovné a aktivní dospělé členy, kteří by se rádi 
angažovali v rozvoji sportu i volnočasových aktivitách v obci, souzní s posláním Sokola (viz 
www.sokolpribyslavice.webnode.cz/poslani/) a jsou ochotni přispět svým časem, prací, případně odborností. 

Tělocvičná jednota Sokol Přibyslavice je otevřená všem dětem bez rozdílu a rádi se budeme dětem věnovat 
v našich pravidelných sportovních a volnočasových aktivitách. Další dětské členy vítáme. 

V roce 2020 plánujeme také rozšířit řady cvičitelů o 1–2 cvičitele III. třídy se zaměřením na všestrannost 
a parkour. Celkový počet bude tedy do roku 2021 3–4 cvičitelé. 

Celá výroční zpráva je k dispozici na našich stránkách www.sokolpribyslavice.cz. 
 

Se sokolským pozdravem Nazdar 
 

Martin Orator 
 

 

 

 

 

 

 
 

„Všichni na jednom jevišti velikého světa 

stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče.“ 

 

O Janu Amosi Komenském, od jehož úmrtí 

v letošním roce uplyne 350 let, slyšel jistě každý 

z nás. Jeho osobnost i nadčasové, dodnes 

nepřekonané myšlenky zná celý svět a patří 

k tomu nejlepšímu, co náš národ ostatním 

národům dal. Co však ve skutečnosti o tomto 

velkém Moravanovi víme? 

J. A. Komenský je všeobecně vnímám jako 

významný pedagog, jeho jméno bývá doplněno 

titulem „učitel národů“. On sám se však za učitele 

nepovažoval a nepohlíželi tak na něj ani jeho 

současníci. Kým tedy opravdu byl? Především 

teologem a spisovatelem, po němž nám zůstalo 

kolem 200 knih. Také kazatelem, pastýřem 

(duchovním), vizionářem, vynálezcem a posledním 

biskupem kdysi významné církve jednoty bratrské, 

o níž o mnoho let později prezident Masaryk 

prohlásil „že byla vůbec tím nejlepším, co české 

dějiny z reformace české světu nabídly“. 

Pojďme si připomenout životní příběh muže, 

který se nikdy nedal zlomit okolnostmi a který 

vždy hledal způsob, jak udělat svět lepším místem 

k životu. Nebudeme hodnotit dílo ani připomínat 

pedagogické myšlenky. Představíme si 

Komenského jako živého člověka, plného lásky, 

bolesti, radosti i zklamání, stejného jako jsme 

i my. 

Jan Amos Komenský se narodil na sklonku 

zlaté éry našeho národa, tzv. české reformace. 

V tomto období, začínající veřejným působením 

mistra Jana Husa kolem r. 1402 a ukončené 

bitvou na Bílé Hoře r. 1620, celá naše země 

vzkvétala ve svobodě a toleranci (vyjma let 

husitských válek). Přestože Čechy a Morava byly 

součástí Rakouské monarchie spravované 

habsburskou ortodoxně katolickou vládou, zhruba 

90 % obyvatelstva u nás vyznávalo 

protestantskou (evangelickou) víru, založenou 

na učení Jana Husa. Kvůli této jinde nevídané 

svobodě vyznání byly na „Země Koruny české“ 

obráceny zraky celé Evropy a především Morava, 

známá v zahraničí jako „Ostrov svobody“, se 

stávala častým útočištěm pronásledovaných. 

Malý Jan spatřil světlo světa 28. 3. 1592. 

Místo narození už tak přesně neznáme. Mohla to 

být obec Komňa, ale také Nivnice nebo Uherský 

Brod, protože dospělý Jan se často podepisoval 

příjmením Nivnický nebo Uherskobrodský. Byl 

pátým, nejmladším dítětem a zároveň prvním 

synem svých rodičů. Všichni si umíme představit 

radost, když se v rodině po čtyřech dívkách narodí 

chlapec. Jan v dospělosti často vzpomínal 

na láskyplné dětství a na maminku, která byla 

jeho trpělivou učitelkou. Bohužel idyla skončila, 

Jan Amos Komenský – Životní příběh, část I. 

 

HISTORICKÉ OKÉNKO 

www.sokolpribyslavice.cz
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když mu bylo 12 let. Tehdy náhle umírají rodiče 

a dvě sestry, pravděpodobně na mor. Tří osiřelých 

sourozenců se ujímá teta Zuzana Nohálová 

a odváží je do Strážnice. Po roce však je Strážnice 

vypálená vojenským nájezdem a Jan přichází 

o domov podruhé. Přichází také o svoje dědictví, 

protože stejné vojsko zničilo dům po rodičích 

v Uherském Brodě. Po těchto událostech je 13letý 

Jan z neznámých důvodů oddělen od sester 

a přestěhován k poručníkům do Nivnice. Odtud je 

v r. 1608 vyslán na studia do vyšší bratrské školy 

do Přerova. Zřizovatelem školy byla jednota 

bratrská (JB), tehdejší významná ryze česká 

protestantská církev, založená na učení Petra 

Chelčického. Dnes u nás zcela zapomenutá, ale 

na mnoha místech světa stále fungující pod 

názvem Moravian Church, Moravian Brethren 

nebo Unitas Fratrum. JB vždy kladla důraz 

na praktickou zbožnost, projevující se konkrétní 

pomocí společnosti i jednotlivcům. Specifická byla 

svým důrazem na vzdělávání. V době 

neexistujícího školského systému, kdy chudé 

vrstvy obyvatelstva zůstávaly negramotné, 

zakládala JB školy vyhlášené vysokou úrovní 

vyučování i vyučujících. V jejích školách seděly 

v lavicích společně děti šlechticů, měšťanů i těch 

nejchudších. V tehdejší striktně třídně rozdělené 

společnosti naprosto revoluční počin. Náklady 

na provoz škol řešilo vyšší školné dětí bohatých 

rodičů, přičemž chudé děti neplatily nic. 

Nezapomínalo se na sirotky, na jejichž vyučování 

i ubytování se zřizovaly sirotčí fondy. Další 

zvláštností bylo plnohodnotné vzdělávání dívek, 

které se tehdy běžně nepraktikovalo. Z dílny 

jednoty také pochází první Slabikář a první 

pravidla českého pravopisu vydaná po názvem 

Gramatika česká. J. A. Komenský byl dítětem 

jednoty bratrské, proto není těžké uhodnout, kde 

se vzal jeho pozdější zápal pro vzdělávání. Pro nás 

může být zajímavé, že k centrům JB na Moravě 

patřila vedle Přerova také Velká Bíteš. Blízko 

máme i Kralice nad Oslavou s bývalým 

překladatelským centrem a Ivančice, v nichž se 

nacházelo proslulé bratrské gymnázium. 

Na studiích v Přerově došlo pro Jana 

k osudovému setkání. Nadaný student neušel 

pozornosti majitele přerovského panství Karla st. 

ze Žerotína, jednoho z nejvýznamnějších, 

nejvzdělanějších a nejbohatších mužů své doby. 

Kromě Přerova vlastnil panství Brandýs nad Orlicí, 

Dřevohostice, Rosice, Náměšť, do něhož patřila 

Velká Bíteš, později vyženil Třebíč. Karel st. 

Ze Žerotína byl známý svým vyhledáváním talentů 

mezi nemajetnými lidmi a jejich následnou 

podporou. Nadané studenty posílal studovat 

na zahraniční univerzity, šikovné kuchaře vyučit 

do Francie, zedníky do Itálie. Dobře věděl, 

že kvalitní vzdělání v oboru, pro nějž má jedinec 

přirozené vlohy, otevře nové možnosti 

a pozdvihne životní úroveň celé rodiny, potažmo 

společnosti, více než jednorázová finanční pomoc. 

Tak i Jana Amose Komenského poslal 

na několikaletý studijní pobyt na prestižní 

německé univerzity. Chudý sirotek by sám nikdy 

nedosáhl na nákladné studium. Nebýt Karla st. 

Ze Žerotína, svět dnes nezná Komenského. 

Velkorysá, nejen finanční, podpora Komenského 

totiž neskončila univerzitou, ale pokračovala 

až do konce Žerotínova života v r. 1636. Postupně 

se mezi oběma muži vyvinulo vřelé, celoživotní 

přátelství. Věkový rozdíl mezi nimi činil 28 let 

a vzhledem k tomu, že Komenský ztratil otce 

a Žerotín zase jediného syna, lze na jejich blízký 

vztah pohlížet jako na rodinný. 

Studia v zahraničí Komenský úspěšně ukončil 

v r. 1614 a jeho návrat domů proběhl vskutku 

originálně. Za peníze na cestu si koupil 

Koperníkovu knihu O obězích nebeských sfér 

a přišel z Německa do Přerova pěšky. Tam ihned 

nastupuje do funkce představeného školy, kterou 

sám dříve navštěvoval. Práce ve školství ho však 

nenaplňuje, více touží na plný úvazek sloužit 

Bohu. Jeho přání se plní r. 1616, kdy je na synodu 

v Žeravicích ordinován na kněze. Vrací se sice 

do Přerova ke své školní práci, ale už s nadějí 

na povolání do funkce duchovního. Mezitím si 

přivydělává soukromým doučováním v rodině 

biskupa Láneckého, kde se sbližuje se starší 
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dcerou Láneckých Johanou. Když je v r. 1618 

Komenský konečně jmenován správcem sboru JB 

ve Fulneku, chce se s Johanou oženit a do nového 

působiště odejít společně. Dívka ale není ještě 

plnoletá a její otec, biskup Lánecký, sňatek 

nepovoluje. Aby zmírnil Komenského zklamání, 

seznamuje ho s jinou nevěstou, mladou vdovou 

Magdalenou Vizovskou, pobývající právě 

v Přerově u své matky. Přišla z Třebíče, kde žila se 

svým mužem v krátkém bezdětném manželství. 

O 4 až 6 let starší Magdalena (přesné datum 

jejího narození není známé) Komenského zaujme 

natolik, že se s ní dne 19. 6. 1618 ožení. Krátce 

poté se manželé Komenští stěhují 

do severomoravského Fulneku. 

Právě tehdy ale končí dlouhé období míru 

a na světovou scénu se dere konflikt, který 

nepředvídatelně ovlivní životní osudy Jana Amose 

Komenského i všech jeho současníků. Tento 

konflikt vstoupil do dějin pod děsivým názvem 

třicetiletá válka. 

Válka začala r. 1618 v Praze tzv. pražskou 

defenestrací, tedy vyhozením vysokých vládních 

činitelů z okna. Hlavními aktéry defenestrace byli 

příslušníci českých protestantských stavů (šlechtici 

evangelického vyznání), kterým došla trpělivost 

s habsburskou katolickou vládou, neustále 

porušující jejich protestantská práva, zaručená jim 

zákonem zvaným Rudolfův majestát. Poté čeští 

stavové oddělili Čechy od Rakouské monarchie 

a založili nelegitimní Stavovské království. Karel 

st. ze Žerotína nesouhlasil s tímto postupem, 

protože podle jeho zásad nelze ve věcech víry 

používat násilí. Stavovské království viděl jako 

politicky nepromyšlený počin, odsouzený k zániku. 

Stejný názor zastával i J. A. Komenský. Církev 

jednota bratrská, k jejímž členům oba patřili, 

v konfliktech katolíci versus protestanti vždy hrála 

úlohu jakési nezainteresované „třetí strany“. 

Proto často bývala pronásledovaná oběma 

tábory, přestože sama nepronásledovala nikdy 

nikoho. Sám Komenský o své církvi napsal: „Jsem 

členem církve, která od Husových časů, zůstávajíc 

na službě svému Bohu v duchu a v pravdě, 

nesnažila se přít se s jinými o výsadu pravdu. 

Mlčky přihlížela k potyčkám druhých a toužila 

po tom, aby Bůh sám dal zvítězit svému světlu 

nad temnostmi a pravda posléze porazila bludy..." 

V r. 1618, kdy se 26letý Komenský stěhuje 

do Fulneku, válka zatím doutná pouze 

pod povrchem. To mu umožní prožít v malebném 

městečku tři klidné roky, na které později 

vzpomíná jako na nejkrásnější období svého 

života. Už není sám, má vedle sebe Magdalenu. 

Manželům se narodí zdravý synek, druhé dítě je 

záhy na cestě. Spokojený Komenský se kromě 

rodiny stará o svůj sbor, učí ve škole, píše knihy 

a ve volném čase včelaří. Chov včel byl tehdy 

novinkou, u nás zcela neznámou. Proto tato 

aktivita vzbudila ve Fulneku značný rozruch, jak 

dokládají dobové zápisy v obecní kronice. 

Magdalenu zase fulnečtí často vídají spěchat 

s košíkem plným léků a obvazů k nemocným, 

neschopných si pro chudobu pozvat lékaře. 

Komenský došel uznání i u místních katolíků, kteří 

mu říkávali „pastýř beránků“. 

Mezitím se na jevišti světa dávají do pohybu 

síly, kvůli nimž fulnecká idyla vezme náhlý a 

bolestný konec. 

Lenka Rafaelová 
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Uskutečnění akcí je podmíněno zrušením opatření vyhlášených Vládou ČR v souvislosti s epidemií. 

 

 
 

Tělocvičná jednota Sokol Přibyslavice pořádá pravidelné fotbalové tréninky 1x týdně 
pro kluky a holky od 4 do 13 let. 

Začneme, až situace dovolí, a to některou neděli v 15:00 na hřišti v Otmarově. 
Výbava s sebou na trénink: kopačky, případně jiná vhodná sportovní obuv, pohodlné sportovní oblečení podle 
počasí. 
Minimální počet účastníků pro konání tréninku je pět. V případě nepříznivého počasí může být trénink zrušen. 
Kontaktní e-mail: sokolpribyslavice@email.cz 

Těšíme se na společné sportovní zážitky. 
Martin Orator a Martin Kozel 

www.sokolpribyslavice.cz 
 

 
 

 
 
 

Zpravodaj P+R, 2/2020, E-mail redakce: zpravodajpr@seznam.cz, Elektronická podoba zpravodaje na stránkách: 
www.pribyslavice.net, Šéfredaktorka: Zuzana Kozlová, Zástupce šéfredaktorky a grafické zpracování: Martin Kavlík, 
Autoři článků: Martin Orator, Jana Pavlů, Lenka Rafaelová. Zpravodaj byl vytištěn na náklady obce. 
 

ZVEME VÁS...? 

http://www.sokolpribyslavice.webnode.cz/
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