ZPRAVODAJ
z Přibyslavic a Radoškova
Milé čtenářky, milí čtenáři,
naše obec se pomalu vrací k životu, na jaký
jsme byli před březnem tohoto roku zvyklí. Svědčí
o tom pozvánky na kulturní a sportovní události,
které si mohou užít děti i dospělí: s radostí vás
zveme na tradiční krojovanou pouť, i když ve
skromnější podobě než v minulých letech, dětští
fotbaloví nadšenci se mohou zúčastnit místního
fotbalového
turnaje
a
dospělí
zase
poprázdninového turnaje v nohejbalu. Další ročník
nevynechá ani svérázný festival Barbar Fest.
Věřím, že se nemůžete dočkat pokračování
napínavého a strastiplného životního příběhu J. A.
Komenského, který jsme začali sledovat
s průvodkyní Lenkou Rafaelovou v minulém čísle
a který byl neodmyslitelně spjatý se známou
porážkou českých stavů v bitvě na Bílé hoře, jak se
dočteme tentokrát.
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Pokud se někomu zdají události 17. století
příliš vzdálené, jistě ho zaujme plánovaná
budoucnost budovy bývalé restaurace Salajka.
Tento dům a jeho okolí byly dlouhá léta centrem
života obce. Zde se přibyslavičtí občané setkávali
ve všední den i při příležitosti rodinných oslav či
zábav a plesů. Toto místo bylo o pátečních
večerech vyhledáváno mládeží z širokého okolí.
A není divu, že to byla opět Salajka, která se stala
kulisou pro besedy prvních ročníků přibyslavické
krojované pouti, jejíž 17. ročník již klepe na dveře.
Nyní Salajce svítá na lepší časy. Vypadá to, že
by se opět mohla stát centrem obecního
společenského dění... Čtěte dál a dozvíte se víc.
Zuzana Kozlová

ZE ŽIVOTA OBCE
Revitalizace budovy Salajka
aneb Atraktivní vzhled objektů si zaslouží nejen Praha, ale i naše Přibyslavice
Salajka s číslem popisným číslo jedna je pravděpodobně
nejstarší budova v obci. Stávala osamoceně a byla jedinou
patrovou dominantou s průčelím a hlavním vchodem
směřujícím ke zvoničce. Ke stejnému účelu jako dnes sloužila
již od doby vzniku, kdy byla ve vlastnictví Rajhradského
kláštera i následných majitelů.
Od roku 2019 je ve vlastnictví obce.

Její nynější technický stav a vzhled již neodpovídají
dnešním požadavkům, potřebám ani důstojnosti,
kterou si zasluhuje. Úctyhodná stavba s klenutými
stropy si žádá kompletní rekonstrukci nejen proto, aby
dále sloužila svému účelu, ale zejména aby byla
zachována jako součást naší tradice pro naše děti,
vnoučata.
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Předkládané architektonické řešení
v rámci zpracované studie očišťuje
stavbu a okolí od provizorních
zásahů a maximálně reaguje
na požadavky obce ohledně
polyfunkčního
využití.
Návrh
obnovuje původní hlavní vstup
od zvoničky, který je zaústěn
do prostorné místnosti s křížovou
klenbou. Budova je doplněna
o přístavbu schodiště a výtahu
z důvodu zvětšení vnitřního prostoru budovy a nutného zajištění bezbariérového přístupu do patra.
Připravovaná rekonstrukce dále zahrnuje:
- zachování provozu hospody
- vybudování prodejny potravin
- zvětšení sálu v patře
- odstranění provizorních příček
- nová WC
- venkovní terasu
-úpravu okolí zvoničky a další nutné
technické rozvody, izolace, krovy apod.
Jsem přesvědčena, že Salajka se díky plánované rekonstrukci stane na mnoho let opět reprezentativní
dominantou naší obce, která si ji bezpochyby zaslouží.
Ing. Iva Hadašová, starostka obce

Zdravím všechny čtenáře a příznivce Barbarské osady!
Jak známo, jaro letošního roku bylo zastíněno karanténou kvůli „pandemii“ viru COVID-19. Jakkoliv se
na začátku vše zdálo děsivé, nakonec (alespoň u nás) vše dopadlo v celku dobře a život se nyní zase vrací
do starých kolejí. Avšak troufám si říct, že každému z nás vlastně ty restrikce i něco daly, nejen vzaly –
navzdory všemu měl totiž každý člověk mnohem více času…
Je mi jasné, že mnoho lidí jej nemuselo vzhledem k existenčním či jiným starostem prožít úplně dobře,
ale chtě nechtě jsme byli nuceni se zastavit a malinko vydechnout. Pro některé lidi vítaná možnost, pro jiné
noční můra… Ale věřím, že každý tu chvilku, kterou získal navíc, nakonec nějak po svém využil. Hektický běh
moderní doby se alespoň na pár okamžiků zpomalil, a tak jsme se mohli zamyslet nad svým životem, nad
našimi blízkými, nad svými projekty a směry, kterými kráčíme. Mnoho z nás dnes žije jako myš běžící
v kolečku – pořád se o něco snažíme, děláme pro to maxima, hledíme na výsledky… ale co taková ta
spontánní radost jen z daného okamžiku?
Radovat se jen tak, že jsme na tomto světě a že právě TEĎ chceme něco udělat?
Alespoň u nás, v našem malém kolektivu Osady a kapely Barbar Punk, se to povedlo. Odpočali jsme si
od shonu, přerovnali myšlenky a nabrali novou energii… A tak přinášíme novinky ohledně letošního Barbar
Festu!
První věc – festival BUDE!
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I přes současná omezení počtu účastníků akcí můžeme událost udělat, neboť je stejně omezen počet
míst z kapacitních důvodů na 150. Pokud tedy opět nenastanou nějaká drastická omezení ze strany vlády,
Barbarfest bude pro vás připraven tak, jak jste zvyklí!
První potvrzené kapely již můžete vidět na webových stránkách festivalu- www.barbarfest.cz.
Ale bude toho více, mnohem více ☺
Mějte se zatím krásně, přeji všem pěkně prožité letní dny a hlavně to zdravíčko!
Mamut

HISTORICKÉ OKÉNKO
Jan Amos Komenský (1592–1670) – Životní příběh, část II.
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proslulé tiskařské a překladatelské centrum sídlící
na tvrzi v Kralicích nad Oslavou.
Se stejnou krutostí si vojáci počínali i
ve Fulneku, působišti Jana Amose Komenského.
Ten naštěstí stihne před blížící se pohromou
provést záchranná opatření. Těhotnou manželku
s malým synkem odesílá k její matce do Přerova,
kde budou ve větším bezpečí než s ním.
Nejcennější část svého majetku, knihovnu plnou
vzácných knih, svěřuje do úschovy městské radě.
Když však později dojde ve vedení města ke
změnám, je obsah knihovny snesen na fulnecké
náměstí a uspořádáno veřejné pálení „kacířských
knih".
Shoří
také
několik
Komenského
rozpracovaných rukopisů, což představuje pro
jejich autora citelnou ztrátu.
Svůj holý život si Jan Amos Komenský koncem
r. 1620 zachraňuje útěkem před blížícím se
vojskem do okolních lesů. Toto řešení nejprve
považuje za dočasné. Netuší, že se od této chvíle
stává na dlouhou dobu psancem. Nebezpečí
nepolevuje, proto se dále skrývá v lesích, přespává
v jeskyních. Situaci zhoršuje císařský dekret
z března 1621, který vypovídá všechny nekatolické
duchovní ze země. V první vlně mají odejít
duchovní jednoty bratrské, k nimž Komenský
patřil. Jezuité neúnavně dnem i nocí prohledávají
lesy a hledají zběhlé „kacíře". Jak později
Komenský vzpomíná, často když večer uléhal ke
spánku, netušil, jestli se ráno vzbudí živý. Kromě
fyzického utrpení zažívá i duchovní zmatek. Proč
se mu dějí tyto špatné věci? Provinil
se snad něčím, zhřešil? Myslí na rodinu a přes
všechny strasti píše počátkem r. 1622 manželce
nádherný,
povzbuzující
dopis,
začínající
láskyplným oslovením „Manželko má milá, klenote
můj po Pánu Bohu nejdražší!" a končící
podpisem „Tvůj věrný manžel do smrti Jan Amos".
V té chvíli ještě neví, že adresátka si dopis nikdy

nepřečte. Už v době jeho vzniku nebyla
Magdalena Komenská mezi živými. Zemřela v
Přerově během epidemie moru stejně jako starší,
dvouletý syn. Nepřežil ani mladší, nově narozený
synek, kterého jeho otec nestihl přivítat do života.
Jak vůbec může lidská bytost přežít tak kruté
rány? Jan Amos Komenský o mnoho let později v
dopise příteli popisuje svoji zoufalost a beznaděj i
cestu zpátky do života takto: „Když vzrůstalo
temno pohrom, a jak se zdá, nezbývala žádná
naděje na lidskou pomoc nebo radu, jsa zmítán
nepopsatelnými úzkostmi uprostřed noci (kterou
jsem již jako několik předešlých trávil beze
spánku), byl jsem zachvácen horečkou, volal jsem k
Bohu, vyskočil z lože, chopil se bible a modlil se,
aby nestačí-li útěcha lidská, neopouštěl mne svým
nitrem Bůh... když jsem se s nářkem začetl, začal
jsem pociťovati, jak se četbou můj smutek
rozplývá.
I
chopil
jsem
se
pera
a
jal jsem zaznamenávati předešlé své úzkosti a Boží
léky proti nim, ony božské slunečné dny,
rozbřeskující se k zahnání temnot... nezažil jsem ve
svém životě pokrmu sladšího, než bylo tehdá toto
sbírání Božích útěch".
Ze zápisků pořízených během „Božího léčení"
vznikla dnes zapomenutá, ale ve své době velmi
důležitá, alegorická knížka s názvem Truchlivý.
Kniha se začala rychle šířit v opisech, které si
pořizovali pro svoji potřebu další lidé, prožívající v
těchto pohnutých časech tvrdé zkoušky. Když
opisy nestačily, byl Truchlivý tajně vydán v Praze a
vzápětí vyšel přeložený do němčiny v Německu.
Tak spisek vzniklý z veliké osobní bolesti pomáhal
utěšovat
a
léčit
bolesti
mnohých.
(Pokračování v příštím čísle.)
Lenka Rafaelová, lenkaraf@gmail.com
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TJ Sokol Přibyslavice zve všechny děti a rodiče na

DĚTSKÝ FOTBALOVÝ TURNAJ
V neděli 28. června 2020 v 15:00
na hřišti v Otmarově.
Turnaj je určen dětem ve věku od 6 do 10 let.
Občerstvení zajištěno.

Tel. na organizátory: 734 264 791

Připomínáme, že pravidelný fotbalový trénink pro děti je již znovu v běhu.
Můžete se připojit každou neděli v 15:00 na hřišti v Otmarově.
Těšíme se na společné sportovní zážitky.
Martin Orator a Martin Kozel
www.sokolpribyslavice.cz

