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Milé čtenářky, milí čtenáři,
s podzimem přichází také další číslo zpravodaje.
A že je o čem psát! Následující články jsou
důkazem, že to v Přibyslavicích žije.
Zastupitelé se nezalekli rostoucích cen
stavebního materiálu a rozhodlo se neodložit
plánovanou modernizaci víceúčelového hřiště
(kurtů) ani rekonstrukci Salajky. Staronové hřiště
jistě potěší organizátory dalších ročníků
nohejbalového turnaje o putovní pohár Přibyslavic
(o prvním ročníku se dočtete níže), a pokud bude
do modernizace zahrnuto také zkulturnění
přilehlého sociálního zařízení, zaplesá jistě srdce
každé ženy a dívky, která musela ono místo
navštívit během nejrůznějších akcí zde
probíhajících. O některých z nich se také dočtete
v rubrice Stalo se...
Ač nám říjen i listopad nabízí kulturní
i sportovní povyražení, nadcházející měsíc říjen se
nese v duchu připomínání minulosti i uvažování
o budoucnosti. To první souvisí s odhalením
pomníku přibyslavickým občanům padlým za

1. světové války, které se uskuteční příznačně
ve
svátek
Dne
vzniku
samostatného
Československa. Na budoucnost svou i našich dětí
snad nebudeme jen myslet, ale také se ji pokusíme
ovlivnit v říjnových volbách do Poslanecké
sněmovny ČR. My během nich rozhodujeme, jak
bude dál nakládáno s naším přírodním bohatstvím
(půdou, lesy, vodami i živými tvory v nich žijícími),
jak bude zacházeno s těmi, co neměli v životě tolik
štěstí a nemohou se bránit. My si zvolíme, jak
důležitou roli bude hrát vzdělávání našich dětí
i rozvoj kultury, zda budeme hledat velikost
a důležitost našeho státečku v boji proti všem,
nebo se pokusíme konstruktivně hledat společná
řešení soudobých problémů světa v projektu
zvaném Evropa. Volme zodpovědně a nenechejme
se oklamat velkými gesty a silnými slovy, která
lákají jednoduchými řešeními. Jděme volit!
Nezapomínejme na minulost a nebojme se
budoucnosti. Tu na rozdíl od minulosti máme ve
svých rukou.
Zuzana Kozlová

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Vážení spoluobčané,
období letních prázdnin a dovolených je za námi
a život se vrací do běžných pracovních a studijních
kolejí. V obci Přibyslavice je toto období ve
znamení projednávání důležitých rozhodnutí
souvisejících
s investicemi
a uspořádáním
Zastupitelstva obce.
V průběhu srpna bylo ukončeno výběrové
řízení
na
stavební
akci
„Modernizace
víceúčelového hřiště v obci Přibyslavice“.

Modernizaci kurtu bude provádět společnost
PROSTAVBY, a.s., která podala nejnižší cenovou
nabídku ve výši 2,714 mil. Kč včetně DPH. Na tuto
akci obec získala dotaci z rozpočtové kapitoly
Ministerstva pro místní rozvoj z programu
Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2021,
podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova
ve výši 1,906 mil. Kč.
Dále bylo ukončeno výběrové řízení na akci:
Revitalizace budovy Salajky - Multifunkční objekt
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Přibyslavice. Do tohoto řízení se přihlásila jediná
firma – Navláčil stavební firma, s.r.o. Uvedená
firma nedoložila veškeré dokumenty požadované
výběrovým
řízením.
V souladu
s platnou
legislativou musela být vyřazena. Obec připravuje
podklady pro vyhlášení nového výběrového
řízení. O nutnosti rekonstrukce Salajky byla
veřejnost podrobně informována ve Zpravodaji,
který
vyšel
17.
června
2020
(https://www.pribyslavice.net/sites/default/files/
imce/zpravodaj_6_2020_clanek_revitalizace_sala
jky.pdf) a na jednáních Zastupitelstva obce.
Projekt je možné si prohlédnout na obecním
úřadě. Na tuto akci obec získala také dotaci
z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní
rozvoj z programu Podpora rozvoje regionů
2019+ na rok 2021, podprogram Podpora obnovy
a rozvoje venkova ve výši 10 mil. Kč.
Obě akce byly diskutovány na
pracovních
jednáních
Zastupitelstva.
Skutečností zůstává vyšší cena jejich
realizace ve srovnání s cenou, jaká byla
odhadována v době, kdy začalo plánování těchto
akcí. Ta je způsobena nepředvídatelným rychlým
nárůstem cen materiálů i prací ve stavebnictví.
Šance, že by v nejbližší době došlo k poklesu cen,
je mizivá a očekávat, že by obec dosáhla na jinou
(vyšší) dotační podporu, je nereálné. Proto je
nutné a správné rozhodnutí rekonstruovat nyní.
Je dobré zdůraznit, že investované obecní
prostředky, které jsou znehodnocovány razantně
rostoucí inflací, nezmizí, ale budou uložené do
obecních
nemovitostí,
které
nejen
rekonstrukcemi získají na hodnotě, ale především
budou odpovídajícím a důstojným způsobem
sloužit ku prospěchu nám všem. Obecně ceny
nemovitostí výrazně vzrůstají.
Zastupitelé obce na svém veřejném jednání
zvolili do funkce místostarostky obce paní Ing. Bc.
Hanu Máčkovou. Pan Aleš Tunkr se 31. července
2021 této funkce vzdal. Děkujeme panu Tunkrovi
za to, že tuto funkci vykonával.
Na ulici Dlouhá v úseku od obecního úřadu po
čp. 52 (dům rodiny Vyhnalíkových) a na ulici

Sokolská v úseku od obecního úřadu po spojovací
cestu jsou dokončovány opravy částí místních
komunikací. Předpokládaný termín dokončení je
říjen 2021. Nově obec připravuje rekonstrukci
veřejného osvětlení v Radoškově, která spočívá
ve výměně stávajícího osvětlení za osvětlení LED
a měla by být dokončena v letošním roce.
Neutuchá také snaha o to, aby došlo
k rekonstrukci vozovky do Radoškova, která je ve
více než neutěšeném stavu. Odpověď od
Jihomoravského kraje, potažmo Správy a údržby
silnic Jihomoravského kraje, je však stále stejná –
nejsou finance. A tak se alespoň „záplatuje“.
V minulých
dnech
došlo
k vypuštění
Přibyslavického rybníka z důvodu reklamace –
oprava požeráku – a případného slovení, zejména
nepůvodních druhů ryb. Vzhledem k přijaté
dotaci na jeho obnovu z Operačního programu

Životní prostředí je obec povinna dodržovat
dotační podmínky, mezi které patří zákaz užívání
vodní nádrže k chovu ryb nebo drůbeže
a vysazení rybí osádky v prvních dvou letech. Na
toto téma se v září uskutečnila beseda se
zástupcem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
panem Ing. Romanem Zajíčkem v sále hasičské
zbrojnice. Byl objasněn proces vlivu rostlin
a živočichů na čištění vody a postup činností pro
zachování její kvality.
S radostí Vám oznamujeme, že v sobotu 4. září
se konal slavnostní obřad Vítání občánků. Za rok
2020 mezi nás přibylo osm dětí a za letošní rok
jsme vítali děti tři. Našim malým občánkům
a jejich rodičům přejeme vše nejlepší do
společného života.
Dne 28. října v 15 hodin proběhne slavnostní
odhalení pomníku obětem 1. světové války.
Pomník bude umístěn v parčíku mezi ulicemi
Dlouhá a Radoškovská (v lomu), kde se také akce
bude konat. V případě nepříznivého počasí se část
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oslav přesune do sálu hasičské zbrojnice.
Občerstvení bude zajištěno. Všichni občané jsou
srdečně zváni.

S pozdravem za zastupitele Přibyslavic
Jana Pavlů a Iva Hadašová

STALO SE...
1. ročník nohejbalového turnaje o putovní pohár obce Přibyslavice
V sobotu 17. července se uskutečnil 1. ročník nohejbalového turnaje o putovní pohár obce Přibyslavice.
Během krásného sobotního dopoledne se v Přibyslavicích na kurtech u rybníka sešlo 10 kvalitních celků
včetně tří mužstev z Přibyslavic.
V 8:00 proběhlo rozlosování týmů a ujasnění pravidel. Mohlo se
začít. Z každé skupiny postupovala čtyři nejlepší mužstva, celkem tedy
8 týmů. Do vyřazovacích zápasů postoupila pouze dvě místní mužstva,
Přibyslavice B a tým s trošku netradičním názvem „Jak chceš“. V cestě
za pohárem jim stály kvalitní celky, např. Březka, Seliko nebo Zoufalci.
Po vyřazovacích zápasech bylo rozhodnuto. Přibyslavice B se umístily
na 5. místě. O třetí místo sehrál souboj tým Březky proti týmu Seliko,
který reprezentuje obec Osovou. Vítězně vyšel ze zápasu tým Březky.
Ve finále se o pohár utkal domácí celek Jak chceš proti mančaftu
Zoufalci. Během finále bylo možné vidět opravdu zajímavé výměny
v podání obou týmů. První set byl velmi dramatický. Za stavu 9:8 pro
tým Zoufalců měl přibyslavický celek velmi těžkou pozici. Díky skvělé
atmosféře a povzbudivého fandění se jim tento stav podařilo vylepšit
a za stavu 9:9 proběhla parádní finálová výměna, kdy po úspěšném
vybrání smeče a následném bloku získal první set tým Jak chceš. Tento
konec prvního setu velmi ovlivnil začátek toho druhého, kdy z místního
celku opadla nervozita a začal si víc věřit. V druhém setu tým Zoufalců
nechtěl opět dát ani bod zadarmo, ale na místní tým jim to už nestačilo.
Tým Jak chceš z Přibyslavic ve složení – Michal Božek, Kamil Tesař a Rostislav Mičánek mohl oslavovat! Stali
se prvními vítězi v nohejbalovém turnaji o putovní pohár obce Přibyslavice.
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Chtěl bych jménem organizátorů poděkovat všem zúčastněným týmům, všem, co přiložili pomocnou
ruku během přípravných prací, jmenovitě hlavně Rosťovi Mičánkovi st., který připravoval skvělá uzená
cigára a staral se o občerstvení. Dále děkuji paní starostce Ivě Hadašové za sponzorské dary ve formě
medailí a putovního poháru. Nakonec děkuji všem, co zavítali na tento turnaj a postarali se neuvěřitelnou
atmosféru!
Michal Božek

Prázdninové spolkování, příměstský tábor Přibyslavice 12.–16. 7. 2021
Třetí červencový týden ožila naše obec Prázdninovým spolkováním. Jedná se v pořadí již o čtvrtý příměstský
tábor pro naše nejmenší, který pořádá obec společně s místními spolky. Tábora se účastnilo 26 dětí.
Každý ze spolků si připravil celodenní
program. Letošní spolkování zahájila
Chasa Přibyslavice. Děti dostaly za úkol
hledat po lese ingredience pro roztržitého
vědce, aby mu pomohly dokončit náročné
chemické pokusy, jako například bublající
barevnou sopku nebo duhovou mléčnou
dráhu. V úterý se o program postaral
Myslivecký
spolek
Přibyslavice
–
Radoškov, se kterým si děti zahrály hry na
medvědy, klokany a veverky a odpoledne
si vyzkoušely střelbu ze vzduchovky na
různé terče a navštívily chov bažantů
rodiny Doležalových. Den s myslivci byl zakončen sladkou tečkou na závěr v podobě zmrzliny. Ve středu
převzali pomyslnou štafetu členové Sboru dobrovolných hasičů Přibyslavice a Lesní Hluboké, kteří se
nezalekli nepříznivého počasí v podobě vydatného deště a pro děti připravili skutečně pestrý program.
Nejprve dětem představili hasičské vybavení, které si mohly i samy vyzkoušet, a také vysvětlili, jak se mají
chovat v případě, když se dostanou do situace, kdy budou muset třeba kamarádovi poskytnout první
pomoc. Následně byly děti přepravené pomocí dopravních hasi čských vozidel na místní kurty, kde utvořily
dva týmy a soutěžily ve třech disciplínách – opičí dráha, štafeta a měření sil. Po opékání špekáčků se na
chvíli udobřilo počasí a děti si mohly u rybníka vyzkoušet stříkání z hasičské stříkačky. Na závěr si
malováním ozdobily vlastní batůžek, který od hasičů dostaly na památku. Následující dva dny zajišťovali
program sokolové z TJ Sokol Přibyslavice. Ve čtvrtek jsme se společně vydali na putování po vodě. Podél
Přibyslavického potoka jsme došli až k bývalému Absolínovu mlýnu. Děti během cesty hledaly a plnily úkoly
a seznamovaly se s různými vodními stavbami, které lidem ulehčují život, např. čistička odpadních vod,
studna nebo stavidlo s náhonem. V pátek děti navštívily přibyslavickou sokolovnu, kde překonávaly
nástrahy džungle a zkoušely cviky na sportovním náčiní a hrály míčové hry. Ve skupinkách také tvořily
velkoformátové pohlednice, na kterých vyobrazily nejzajímavější zážitky z našeho tábora.
Tímto bych chtěla poděkovat všem zúčastněným zástupcům spolků za příkladnou a obětavou
spolupráci. Jsem ráda, že se mohu spolehnout na jejich tvořivost a kreativitu při tvorbě programu pro naše
nejmenší. Každý jejich úsměv byl výrazem nadšení, zájmu a poděkování.
Iva Hadašová
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Ohlédnutí za letošním Barbarfestem
Již není žádným tajemstvím, že každý předposlední srpnový víkend se u nás na Barbarské osadě koná
multižánrový hudební festival Barbarfest. Čtyři dny plné skvělých kapel, fajnových lidí, dobrého piva
a pohody s jedinečnou atmosférou… Kdo nezažije, nepochopí!
Začátky festivalu byly dělané doslova na koleni, ale nyní už máme jisté zázemí a každý rok vše funguje
líp a líp. Vstupenky jdou dnes sehnat kvůli omezené kapacitě už jen v předprodeji na stránkách festivalu,
ale pokud jste z okolí a čtete tyto řádky, můžete se zastavit i bez lístku! Můžete zde počítat s převážně
rockovou muzikou – od punku po metal, ale sem tam
vystoupí i nějaký folkař. Například kdysi mistr Záviš…
Zábava je zde trošku divočejší – bujaří a někdy i nazí lidé
nebývají výjimkou, avšak vše se nese v dobrém
a přátelském duchu.
No a letošek nebyl jiný – zahrála spousta dobrých
kapel, například bych jmenoval kapelu Cronica, která
k nám se svým skvělým folk-metalem přijela až z Polska!
Ze stejného žánru potom Obereg a Prayers in Vain. Pro
mne byla zajímavým překvapením kapela Postcards
from Arkham, která hraje potemnělý rock s texty na motivy knih H.P. Lovecrafta – v atmosféře nočních lesů
naprostá lahůdka! Z punkových vod k nám zavítali Zbytky sluchu, Paramones (Ramones revival) z Bratislavy,
Vysoké napětí, Přísun povolen, Chráněná dílna , Drunken weasel a domácí Barbar punk.
Z doprovodného programu by se dalo vzpomenout (nebo spíš raději zapomenout?) na Hradišťácké hry,
které letos poprvé doplňovaly naše tradiční Barbarské hry. No… Hradišťáci se toho nebojí a alkohol hrál při
jejich hrách celkem významnou roli, takže o zábavu bylo postaráno. Příští rok třeba zas… Vzpomenout též
musíme i na Ožehavou záležitost, která se svou jedinečnou fireshow oblažila mnohé užaslé oči.
Co na závěr? Snad jen poděkování všem, kteří se na festivalu podíleli (festival dělají lidé dobrovolně
a bez honorářů). Díky kapelám, že dojely a zahrály. Díky všem, co vůbec přišli, protože takhle pohodovou
atmosféru, jako byla letos, jsem zažil jen na velmi málo akcích.
Tak příští rok na viděnou!
AHU!
Mamut
www.barbarfest.cz
www.barbarska-osada.cz

Dětská Olympiáda a Neckyáda 2021
Dnes již za tradiční ukončení prázdnin lze považovat dětskou
Olympiádu, při které naši nejmenší plní mnoho zajímavých úkolů,
a soutěž po domácku
vyrobených
plavidel
–
Neckyádu. Za hojné účasti
povzbuzujících byla k vidění
tři plavidla. První v kategorii
dospělých se vyznačovalo
nebývalou technickou invencí a zručností při výrobě jeho majitele
Strana 5

pana Zezuli. Toto plavidlo získalo nejen první cenu za rychlost, ale bylo také oceněno mimořádnou cenou za
nevšední konstrukci plavidla. Druhé plavidlo připomínající ponton předvedli zástupci Chasy. Na první
pohled běžné plavidlo se v polovině rybníka změnilo v podium,
kde účastníci k překvapení všech předvedli skvělé představení
v podobě klipu skupiny Queen, za které byli odměněni dlouho
trvajícím potleskem a cenou za originalitu. Dětská kategorie byla
zastoupena družstvem Malých čarodějnic, u kterého se cenila
nejen originalita kostýmů, ale i obdivuhodná bojovnost
a vytrvalost při zdolávání náročné trasy. I ony byly odměněny
obrovským potleskem. V závěru odpolední části předvedli
členové TJ Sokol Přibyslavice vystoupení, které obsahovalo zajímavé a náročné cvičící prvky. Den byl
završen večerní taneční zábavou za doprovodu skupiny NONSTOP.
Iva Hadašová, foto Otto Hasoň

Sokolské prázdniny 2021
Je vidět, že covidové vlny před prázdninami
opadly a my všichni jsme tak mohli využít léto
naplno. Máme za sebou období plné sluníčka,
pohody, dobré nálady a spousty akcí.
Tělocvičná jednota Sokol Přibyslavice si
společně s ostatními spolky přichystala řadu akcí
a aktivit, do kterých se mohli zapojit úplně
nejmenší děti i s rodiči, děti mladšího i staršího
školního věku, ale také dospělí muži i ženy.
Prázdniny jsme zahájili akcí pro nejmenší
i větší děti a 30. 6. 2021 v den vysvědčení čekal na
děti Pohádkový les, kde si tentokrát děti s rodiči
prošli náročnější trasu než obvykle, a to kvůli
lesním pracím v obvyklém místě konání. Akce
byla tedy přesunuta na západní stranu obce
směrem k „partyzánovi", kde děti čekal vodník,
bílá paní, trpaslíci, Robin Hood a spousta dalších
postav z pohádek a bájných příběhů, kteří pro ně
měli nachystány úkoly. Děti po splnění úkolů
luštily tajenku a nutno podotknout, že velmi
úspěšně, takže si nakonec všechny vysloužily
sladkou i věcnou odměnu ve formě dřevěných
pamětních plaket a nechyběla ani zmrzlina. I přes
neobvyklé místo konání byla účast velká, dokonce
tak, že ani nestačily připravené odměny a plakety
bylo nutné ještě nechat dovyrobit, aby se
nakonec dostalo na všechny.

Sokolíci pokračovali v programu pro děti už
3. 7. 2021 již druhým ročníkem fotbalového
turnaje pro děti, na kterém se sjely jak místní, tak
i některé přespolní děti a soutěžily ve formátu
malé kopané na fotbalovém hřišti v Otmarově
v týmech 3+1. Tento ročník byl navíc zpestřený
obrovským skákacím hradem pro děti diváků i pro
samotné malé fotbalisty.
Poté se Sokol spolupodílel na organizaci
příměstského tábora s ostatními spolky a obcí
Přibyslavice následovaný veřejným cvičením na
každoroční Neckyádě. Již další sobotu 4. 9. 2021
jsme pro Vás připravili Župní turnaj v nohejbalu.
Tentokrát se zúčastnilo 6 týmů a mohli jsme
prožít pohodový den s uvolněnou atmosférou,
občerstvením a malými sokolíky, kteří se starali
o pohodlí hostů a přitom celý den sledovat
napínavé zápasy tradičních matadorů turnaje,
jako byly týmy Kluků z Kadolce, hostujících
Zoufalců nebo domácího týmu Přibyslavice
B a týmu Jak Chceš, ale i nováčků turnaje No hec
nebo Prdů. Zejména strhující finále dvou
domácích týmů, ve kterém zvítězil tým Jak Chceš,
se stal perlou turnaje a jsme rádi, že tento ročník
se obešel bez zranění a všichni si den užili až do
pozdních večerních hodin.
Zároveň TJ Sokol Přibyslavice letos ještě
chystá Župní turnaj ve stolním tenise, který
bohužel
musel
být
minulý
rok

Strana 6

z epidemiologických důvodů zrušen. Tak nám
držte palce, ať se letos neopakuje stejný scénář.
Závěrem bych jen připomněl, že kromě
zmíněných akcí již znovu probíhají pravidelné
sportovky pro děti. Mladší žáci každý čtvrtek od
17:00, starší žáci (parkour) každý čtvrtek od
18:00. Změny termínů bývají předem avizovány.
Také od 19. 9. 2021 se budeme znovu pravidelně

scházet každou neděli v 15:00 na fotbalovém
hřišti v Otmarově, abychom si s dětmi potrénovali
fotbal jako každou sezónu.
Příjemný podzim a spoustu hezkých všedních
i nevšedních zážitků přeje Tělocvičná jednota
Sokol Přibyslavice.
Se sokolským pozdravem Nazdar
Martin Orator

HISTORICKÉ OKÉNKO
Pomník obětem 1. světové války (1. část)
Letošní státní svátek Den samostatného
československého státu dne 28. 10. oslavíme
v naší obci dlouho očekávaným počinem
– odhalením pomníku obětem první světové
války. Nelítostnou krutost všech válek, na něž
v důsledku vždy doplatí obyčejní lidé, nám bude
nyní připomínat 21 do kamene vytesaných jmen
padlých vojáků, našich dávných rodáků
a sousedů.
Kdo ve skutečnosti byli tito převážně mladí
muži, kteří museli nesmyslně a nelogicky zemřít
na bojišti za všeobecně nenáviděnou Rakouskouherskou monarchii, která se po válce stejně
rozpadla? Žili ve stejné vesnici jako my, ale na
rozdíl od nás je jednoho dne z jejich domovů
vytrhnul povolávací rozkaz do války, z níž se
zpátky nikdy nevrátili. Pojďme teď společně
zavzpomínat na osudy těch, kteří se nenarodili ve
šťastné době a kteří si nezaslouží být jen dávno
zapomenutými, nic neříkajícími jmény vytesanými
v kameni.
František Božek, rodák z Přibyslavic, na
začátku války mu bylo 41 let. Sloužil u pěšího
pluku a zabit byl
v daleké Itálii, ve městě
Doberto, hned v prvním roce války.
František
Fuksenberger, výrobce
zboží
emailového v emailové továrně, se narodil ve
Vídni, ale po narození žil v Přibyslavicích v domě
číslo 2., patřící rodině Dezortových. Byl vídeňským
nalezencem, což je dobový úřední název pro děti,
které jejich matky odložili hned v porodnici.

Protože tehdy neexistovala plnohodnotná
náhražka
mateřského
mléka,
stát
tyto nalezence umísťoval do rodin ke kojícím
ženám, které se o ně za úplatu starali až do jejich
6 let, poté byly děti umístěny do sirotčinců. Jen
naprosto výjimečně si rodina dítě dále ponechala
ve své režii a takovou světlou výjimkou byl právě
František. Štěstí ho však opustilo ve 20 letech, kdy
musel narukovat do války, kterou nepřežil. Ze
stejného domu rukoval i syn jeho pěstounů
František Dezort, který se domů vrátil živ a zdráv.
Antonín Cypris, textilní nádeník v továrně na
sukna v Brně, prožil celý život v domě č. 45.
V době vypuknutí války mu bylo 24 let, narukoval
společně s o šest let mladším bratrem
Františkem. Zatímco František se zdravý vrátil
domů, Antonín takové štěstí neměl. Pár měsíců
před koncem války, poslední květnový den roku
1918, nalezl ve svých 28 letech smrt na bojišti
v italských horách, kde je na místě zvaném Monte
Pertica také pohřben.
František Moudrý, nádeník na stavbě silnic, se
narodil jako prvorozený syn pánského krejčího
v domě č. 57. Začátek války ho zastihnul ve věku
20 let. Po narukování na frontu padl do ruského
zajetí, v němž zemřel až po skončení války na jaře
roku 1919 ve svých 25 letech. Pohřben je
v severokavkazském městě Stavropol. Mladší
bratr Cyril válku přežil a vrátil se domů.
František Oplatek, sedlák a majitel pozemků,
se narodil v domě č. 12, později ale společně
s manželkou a třemi dětmi hospodařili v domě
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č. 20. Na začátku války mu bylo 38 let. Musel
doma zanechat dva syny ve věku 9 a 7 let
i pětiletou dceru a narukovat k pěšímu pluku.
V r. 1917 také upadnul do ruského zajetí a až do
konce války i dlouho po ní byl nezvěstný. Proto
byl posléze okresním soudem v Jihlavě prohlášen
za mrtvého.
František Procházka se narodil jako nejstarší
syn obuvnického mistra v domě č. 41. Prožil zde
celý svůj krátký život, přestože trvalý pobyt měl
v Radňovsi, odkud pocházeli jeho rodiče.
Františkovi bylo v době vypuknutí války teprve 16
let, ale branná povinnost ani jeho neminula.
Musel narukovat a roku 1917, v pouhých 19
letech, byl zabit v italských horách a pochován na
místě zvaném Monte Pertica, stejně jako o pár
měsíců později jeho kamarád Antonín Cypris.
Josef Prokeš z domu č. 17, byl zajat v Rusku
a v zajetí zahynul. Další okolnosti jeho života
nejsou známy.
Karel Sojka, tesař v tesařském závodě, se
narodil v domě č. 24, kde prožil celý život. Byl
ženatý, s manželkou Amálií měli dvě děti, syna
a dceru. Na začátku války mu bylo 43 let. Kde
zemřel a kde je pohřben, není známo, ale jisté je,
že válku nepřežil.
František Srbecký se narodil jako prvorozený
syn panskému hajnému v Otmarově. Později žil
s rodiči
v Přibyslavicích č. 49., přestože trvalý
pobyt měl po svém otci v Bezděkově. Ještě před
válkou absolvoval vojenský výcvik v rakouské
armádě, po narukování na frontu byl proto
četařem. Padl ve svých 27 letech, v říjnu r. 1916
na Haliči, kde je také pohřben.
Jan a Vincent Štefanovi z domu č. 4. byli
bratři. Starší Jan se vyučil pánským krejčím ve

Vídni v závodě Fr. Božka, jeho další plány ale
zhatila válka. Na jejím začátku mu bylo 29 let, po
narukování sloužil u dělostřelců jako předmistr,
což obnášelo starat se o správné zamíření děla.
V r. 1918 byl vyznamenán a obdržel bronzovou
medaili za statečnost. Medaile si však bohužel
dlouho neužil, protože ve stejném roce, přesně
9 dní po oficiálním ukončení války, umírá na
následky zranění ve věku 33 let. Nezemřel na
frontě, ale v rakouské nemocnici ve Štýrsku, kde
je také pohřben. Mladšímu Vincentovi, rovněž
vyučenému krejčímu, bylo v době vypuknutí války
24 let a válku také nepřežil. Ze stejné rodiny
rukovali i další synové František a Václav, kteří
se vrátili domů.
Stanislav Štefan vyrostl jako sirotek spolu
s ostatními sourozenci u své sestry Marie
Tungrové v domě č. 51. Začátek války ho zastihl
ve věku 25 let, válku nepřežil. Na frontu rukoval
i jeho starší bratr Josef, který se šťastně vrátil
domů.
Hynek Urbánek, rodák z Katova, který v naší
obci žil a provozoval hospodu a obchod se
smíšeným zbožím v č. 18 od r. 1907. Na začátku
války mu bylo 33 let a s manželkou Štefánií měli
3 děti. Hynek narukoval na frontu a zpočátku se
zdálo, že patří k těm šťastnějším, protože válku
přežil a vrátil se domů. Přinesl si ale zranění, na
jehož následky bohužel zemřel. Zůstali po něm
osmiletý syn a dvě dcery, dvanáctiletá
a jedenáctiletá.
Válečné oběti z Přibyslavic, třináct zbytečně
zmařených životů.
V příštím čísle se budeme zabývat padlými
vojáky z Otmarova.
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Lenka Rafaelová, lenkaraf@gmail.com

CITÁTY A MOTTA NAŠEHO ZPRAVODAJE
„Jděte vpřed, aniž byste kdy přestali bojovat,

„Nejlepší způsob, jak se do něčeho pustit,

vždy se usmívejte, zůstaňte pokorní,

je přestat o tom mluvit a začít to dělat.“

a především milujte život.“

Walt Disney

Jean-Paul Belmondo

ZVEME VÁS
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