ZPRAVODAJ
z Přibyslavic a Radoškova
Milé čtenářky, milí čtenáři,
jistě vás potěšíme čtvrtým, a v letošním roce
posledním, číslem přibyslavického zpravodaje.
Dočtete se v něm v tradičních rubrikách
o programu jednání zastupitelů i o událostech,
které v říjnu a listopadu proběhly v naší obci.
Nechybí pokračování článku paní Rafaelové, která
připomíná vojáky padlé v 1. světové válce.
Tentokrát se věnovala mužům z Otmarova.

Čtvrté vydání 12/2021–1/2022
Vychází 24. listopadu 2021
Vychází 30.května 2015

Vše pak uzavírá pozvánka na tradiční rozsvěcení
vánočního stromu o první adventní neděli.
Přeji vám aktivní a společenský rok 2022 a v něm
hodně zdraví, méně strachu a konfliktů a více
pohody a splněných přání
Zuzana Kozlová

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Vážení spoluobčané,
konec roku se nezadržitelně blíží a s ním končí
i stavební akce, které byly v letošním roce v obci
realizovány. Mezi ně patří oprava stavidla rybníka
spojená s jeho vypuštěním a kontrolou druhové
skladby místní fauny a flóry, oprava místních
komunikací na části ulic Dlouhá a Sokolská
a modernizace víceúčelového hřiště.
V případě místního rybníka došlo k opravě
betonové sanace na pohledové části požeráku.
Přílišné rozmnožení některých druhů vodních
rostlin bylo konzultováno se zástupcem Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR a byla přijata některá
doporučená opatření. Druhá ze zmíněných akcí
„Oprava místních komunikací Přibyslavice“ již
byla také ukončena. Doufáme, že provedené
stavební úpravy zvýší v dotčených úsecích
komunikací nejen bezpečnost, ale i komfort všech
uživatelů. Další opravy místních komunikací se
budou odvíjet od plánované rekonstrukce
elektrického vedení v obci, pro kterou společnost
EG.D
předpokládá
dokončení
projektové
dokumentace na jaře 2022. Obec nadále
připravuje modernizaci veřejného osvětlení
v Radoškově, která spočívá ve výměně stávajícího

osvětlení za osvětlení LED a měla by být
dokončena v únoru příštího roku.
Tím však stavební práce v naší obci nekončí.
Dne 1. listopadu 2021 bylo ukončeno druhé
výběrové řízení na akci „Revitalizace budovy
Salajky - Multifunkční objekt Přibyslavice“. Do
tohoto řízení se přihlásily čtyři firmy. Vybraným

dodavatelem je společnost EKOS, výrobní
družstvo, z Brtnice u Jihlavy s nejnižší nabídkovou
cenou cca 21,2 mil. Kč bez DPH (tj. cca 25,6mil. Kč
vč. DPH). Na veřejném jednání zastupitelstva
konaném dne 9. listopadu 2021 již byl schválen
výsledek výběrového řízení i smlouva o dílo.
Stavební práce by měly být zahájeny v průběhu
měsíce prosince a ukončení akce se předpokládá
ke konci roku 2022. 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 10 mil. Kč.
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Obec Přibyslavice vyhověla žádosti Tělocvičné
jednoty Sokol Přibyslavice o finanční příspěvek ve
výši 46 tis. Kč na dofinancování projektu
„Zpracování kompletní projektové dokumentace
rekonstrukce sokolovny Přibyslavice“. Na tuto
akci byla TJ poskytnuta dotace z Jihomoravského
kraje ve výši 412 tis. Kč, která však plně nepokryla
celkové náklady na vypracování projektové
dokumentace ve výši 458 tis. Kč. Tuto
projektovou
dokumentaci
je
nezbytné
vypracovat, aby Sokol mohl žádat o případnou
dotaci na rekonstrukci přibyslavické sokolovny.
Žádáme občany a spolky, kteří plánují na rok
2022 veřejné akce vyžadující úpravu nočního
klidu, aby termíny těchto akcí nahlásili na
obecním úřadě.

S radostí Vám oznamujeme, že obec
Přibyslavice získala 3. místo v soutěži Stavba
Jihomoravského
kraje
2020
v kategorii
dopravních staveb za výstavbu autobusových
zastávek na komunikaci II/602. Více o soutěži
Stavba
Jihomoravského
kraje 2020
viz
http://stavbajmk.cz/prehled-staveb-2020/.
Dne 28. října proběhlo slavnostní odhalení
pomníku obětem 1. světové války. Všem
organizátorům a zúčastněným děkujeme, že svojí
aktivitou projevili úctu lidem, kteří položili své
životy při obraně vlasti.
S pozdravem za zastupitele Přibyslavic
Jana Pavlů a Iva Hadašová

STALO SE…
Panna Maria Lurdská
„NEDOTČENA HŘÍCHEM A PLNA LÁSKY K HŘÍŠNÍKŮM“
Dne 27. června 2021 byla v rámci slavnostního pouťového odpoledne
posvěcena socha Panny Marie Lurdské. Je nově umístěna v naší Přibyslavické
kapličce.
Vyrostla jako součást přírody kolem nás, jako lípa u kapličky, aby se po
přetvoření místním řezbářem panem Markem Němcem vrátila na své
původní místo a mohla střežit naše kroky a připomínat, že i my jsme
neoddělitelnou součástí přírody.
Současnost je i budoucí minulost. Přistupujme ke všemu, co tvoříme,
s tímto vědomím. Je pravděpodobné, že socha Panny Marie přečká
generace, kdy z nás zbude jen prach.

„Panno Maria Lurdská, oroduj za nás a naši obec!“

Slavnostní odhalení pomníku padlých vojáků v 1. světové války
Dne 28. října proběhlo slavnostní odhalení pomníku
obětem 1. světové války, ve kterém je vytesáno 21 jmen.
Nejsou to pouhá jména, ale konkrétní lidé, mladí muži či
otcové rodin, kteří měli bezprostřední vztah k naší obci.
Většinou ve velice mladém věku museli odejít ze svých
domovů do naprosté nejistoty. Prožívali hlad, zimu, strach
o život svůj a svých blízkých. A nikdy se domů nevrátili.
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Zasluhují si, abychom na ně nezapomínali a po nás aby na ně
nezapomínaly naše děti, vnoučata a další generace.
Domnívám se, že slavnostní akt odhalení pomníku byl velmi důstojným
uctěním jejich památky. Děkuji všem, kteří se na tomto dni podíleli.
Zejména paní Lence Rafaelové, která věnovala své úsilí dohledáváním
důležitých informací o obětech naší obce, panu sochaři Nikosi Armutidisovi
za mimořádné dílo, které bude navždy připomínat jejich památku, a
zástupcům našich spolků, mým kolegyním a kolegům a všem mým
spolupracovníkům. Děkuji také Vám všem, kteří jste se této pietní akce
zúčastnili a tím společně dotvořili slavnostní atmosféru.
21 padlých vojáků naší obce, kteří spoluutvářeli naši budoucnost!
Nezapomínejme!
Iva Hadašová

Přibyslavický turnaj ve stolním tenise
V sobotu 13. listopadu sokolovna v Přibyslavicích znovu ožila sportem a veřejným ruchem. Konal se župní
turnaj ve stolním tenise a 22 účastníků naši malou sokolovnu docela pěkně zaplnilo. Někteří jako diváci, jiní
jako soutěžící. Venku sice vládly podzimní mlhy, ale uvnitř světlo, hudba, vůně párků a kávy a pohoda.
Turnaj mohl začít. Hrál se ve dvou kategoriích, a to dospělých a dětí. Do obou kategorií se přihlásilo
vždy po 7 účastnících. Hrálo se systémem každý s každým, a tak proběhlo několik desítek zápasů. Některé
z nich nehledě na kategorii byly velmi vyrovnané a dramatické. Zejména děti zápasy hodně prožívaly.
Z obou skupin postoupili 4 hráči (a hráčky, neboť se nehledělo na pohlaví) s nejvyšším počtem bodů do
semifinále a vítězové těchto zápasů do následného finále. V kategorii dospělých zvítězil Martin Kozel
a kategorii dětí vyhrál také hráč od Kozlů, tentokrát Martinův syn Ondra. Všichni zúčastnění mají o jeden
příjemný podzimní sportovní zážitek navíc.
Jiří Fryč a Martin Orator

ZE ŽIVOTA OBCE
Výsledky voleb v Přibyslavicích
Ve dnech 8. a 9. října proběhly volby do Poslanecké sněmovny ČR. Po rozhodnutí Ústavního soudu, že
dosavadní systém přepočtu hlasů na mandáty výrazně zvýhodňuje strany s vyšším ziskem hlasů, byl systém
několik týdnů před volbami přepracován a poprvé v nové formě použit právě v těchto volbách. Přesto
došlo k situaci, že koalice SPOLU navzdory svému těsnému vítězství získala ve dvousethlavé sněmovně
o jedno křeslo méně než druhé hnutí ANO.
Následující tabulka okazuje absolutní i procentuální zisky hlasů kandidujících stran i koalic u nás
v Přibyslavicích a porovnává je s celorepublikovým výsledkem.
Nakonec přišlo k volbám 282 občanů z 406 voličů, tj. 69,5 % přibyslavických voličů. Celorepublikový
průměr činí 65,4 %.
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Je zřejmé, že podle výsledků voleb v Přibyslavicích by se do sněmovny dostalo 6 kandidujících stran:
ANO, SPOLU, Piráti a Starostové, SPD a hranici 5 % hlasů by překonala také ČSSD a Přísaha.
Dále u nás získal hlasy Volný blok (6 hlasů), Švýcarská demokracie a Moravské zemské hnutí
(po 3 hlasech), Strana zelených a Otevřeme ČR normálnímu životu (po 2 hlasech) a jediný hlas získala Levice
a Uzra.cz: Nechceme vaše hlasy.
Počet hlasů
v P.

Zisk hlasů v
procentech v
Přibyslavicích

Celkový
výsledek v
procentech

ANO

69

24,73 %

27,12 %

1.

SPOLU

64

22,93 %

27,79 %

3.

3

Piráti a Starostové

40

14,33 %

15 %

4.

4.

SPD

28

10 %

9,56 %

5.

6.

ČSSD

29

9,31 %

4,64 %

6.

5.

Přísaha

15

5,37 %

4,68 %

Pořadí v
Přibyslav.

Celkové
pořadí

1.

2.

2.

Název

Ocenění stavby Autobusové zastávky Přibyslavice
Obec Přibyslavice získala 3. místo v soutěži Stavba Jihomoravského kraje v kategorii Dopravní a inženýrské
stavby za stavbu Autobusové zastávky Přibyslavice

Více o soutěži Stavba Jihomoravského kraje 2020, viz http://stavbajmk.cz/prehled-staveb-2020/.
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Přibyslavický keramický betlém
aneb Jak obec Přibyslavice k vlastnímu betlému přijde
Betlém je nedílnou součástí časů vánočních. I u nás v přibyslavické kapličce se rozsvítí keramický betlém od
první adventní neděle a bude tu s námi až do Tří králů.
Ten náš je ovšem jedinečný právě v tom, že si jej tvoříme sami. Základ byl položen v keramické dílně
Jitky Sedlákové a svými figurkami vás může potěšit i práce paní Evy Zezulové.
Letos se rozrostl o pár postaviček, které vyrobily děti. Ovečka, kravka a velbloud od Adélky Stráníkové,
Justýnky a Amélky Pospíšilových a také David Kozel přispěl svým oslíkem.
Přidejte se i vy , aby v příštím roce byl ten náš přibyslavický betlém zase o něco větší a milejší.
Přeji všem klidné a spokojené dny v čase vánočním.
Jitka Sedláková
zahradavkeramice@seznam.cz

HISTORICKÉ OKÉNKO
Připomenutí otmarovských vojáků padlých za 1. světové války, díl 2.
Otmarov, dříve samostatná a svérázná osada
s vlastní historií plnou příběhů, měl také svoje
padlé vojáky.
Bratři Eduard a Stanislav Bartošovi se narodili
a žili v domě č. 111. Z tohoto domu do války
rukovali hned čtyři dospělí synové, kromě Eduarda
a Stanislava také František a Hynek, kteří se ale
zdraví vrátili domů.
Eduard se narodil jako prvorozený syn do
rodiny drvoštěpa nebo-li lesního dělníka. Před
válkou absolvoval výcvik u pěšího vojska, a proto
byl později zařazen do speciálního oddílu polních
myslivců, bojujících na ruské frontě. Tam v srpnu
roku 1917, ve svých 28 letech, padl do zajetí a stal
se nezvěstným. Po válce ho soud prohlásil za
mrtvého.
Mladšímu Stanislavovi bylo v době vypuknutí
války pouhých 16 let, povolávací rozkaz ale ani
jeho neminul. Bojoval na italské frontě, kde 18. 9.
1917 u města Lom di Folmino, padl. Bylo mu 19 let
a 4 měsíce.
Josef Burian pocházel z domu č. 107, v němž
se narodil do selské rodiny jako čtvrté dítě z pěti.
Po vychození školy se společně s mladším bratrem
Ludvíkem učil ve Vídni kožešníkem dámské

konfekce. Když začala válka, bylo Josefovi 24 let.
Na frontu odešel jako příslušník střeleckého pluku
a více o něm nikdo neslyšel. Stal se nezvěstným,
po válce ho soud prohlásil za mrtvého. Ze stejného
domu narukovali do války i Josefovi bratři Ludvík,
Antonín a Karel, kteří se šťastně vrátili domů.
Jan Hudec žil v domě č. 112. Na začátku války
mu bylo 28 let, byl ženatý a pracoval jako zedník.
Po narukování bojoval na ruské frontě a zemřel až
rok po skončení války v listopadu r. 1919,
pravděpodobně v ruském zajetí. Pohřben je na
dalekém Kavkaze ve městě Stavrospol.
Ludvík Limberk, prvorozený syn v rolnické
rodině, se narodil v domě číslo 102, v dospělosti
pak žil v domě č. 114. Vyučil se obuvníkem
a pracoval v obuvnickém závodě v Brně. Patřil ke
starším vojákům, na frontu odešel ve svých 39
letech. V červenci 1917 padnul do ruského zajetí,
stal se nezvěstným, a proto byl čtyři roky po
skončení války prohlášen za mrtvého.
František Mach měl domovskou příslušnost po
otci, kolářském mistru, v Ořechově, ale narodil se
a celý život prožil v Otmarově v domě č. 105.
V dospělosti pracoval v Brně jako pekař. Také on
patří ke starším vojákům, v době vypuknutí války
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mu bylo 42 let. Okolnosti ani místo jeho smrti
nejsou známé, jisté je jen to, že válku nepřežil.
Karel Studený se narodil ve Svatoslavi,
v dospělosti pak žil v Otmarově č. 119, kam se
přiženil ve svých 25 letech. Pracovně se pohyboval
ve dvou různých oborech, ve stavebnictví jako
pomocník a v cukrovarnictví, kde dělal nádeníka
v továrně surového cukru. Od práce i od manželky
ho ale odvedl povolávací rozkaz do války. Zabit byl
2. 2. 1916 na Haliči u železniční stanice blízko
vesnice Blich ve věku 32 let.
Lambert Burian byl nejmladším synem selské
rodiny z domu č. 106. Když vypukla válka, bylo mu
teprve 18 let. Narukoval společně se dvěma
staršími bratry Františkem a Karlem a po válce se
vrátili všichni tři domů. Lambertovi ale nepřálo
štěstí jako jeho bratrům, z frontových bojů si
přinesl zranění, kterému bohužel podlehl.
To jsou padlí vojáci z Otmarova, čest jejich
památce!
Mezi muži z Otmarova, kteří válku přežili, si
také připomeňme dva legionáře – Josefa Hotárka
a Františka Buriana.
Československé legie byly dobrovolnické
jednotky českého a slovenského odboje

v zahraničí během 1. světové války. Vstupovali do
nich převážně vojáci rakouskouherské armády
nacházející se v zajetí, kteří poté bojovali na straně
nepřítele. Tito stateční muži riskovali nejen život
na bojišti, ale v případě vítězství Rakouska i trest
smrti za velezradu. Československé legie
významnou měrou přispěly ke vzniku nového
samostatného Československa.
František Burian pocházel z domu č. 106.
Přestože byl nejstarším synem v selské rodině,
vyučil se ve Vídni truhlářem. Na začátku války mu
bylo 29 let. Bojoval na italské frontě, kde byl zajat
a vstoupil do legií. Až do konce války bojoval
v Itálii.
Josef Hotárek se narodil v domě č. 123 jako
prvorozený syn lesníka. Pracoval jako nádeník
v továrně na slad v Brně a v době vypuknutí války
mu bylo 30 let. Narukoval, ale brzy byl zajat
v Tarnopolu na Ukrajině. Vstoupil do legií, v nichž
na ruské frontě bojoval až do konce války.
Oba legionáři měli štěstí a v pořádku se vrátili
domů.
Lenka Rafaelová, lenkaraf@gmail.com

VÁNOČNÍ POZDRAV PANÍ STAROSTKY
Milí přátelé, máme tu advent!
Po setmění se brzy rozsvítí výzdoby
našich obydlí a bude plný
očekávání.
Obvykle
toto
očekávání mají jen děti. Letos
je to jiné. Letos mají
očekávání i jejich prarodiče.
Očekávají, jestli je jejich
milovaná vnoučata navštíví
a obejmou. Vnoučata jsou
často už jejich jedinou
opravdovou radostí. Tak jako
děti od malička na každém kroku
k sobě tisknou svého nejmilejšího

plyšáčka, tak i oni potřebují objetí svých
dětí, vnoučat. Objetí vytváří emoce,
emoce radosti, potřebnosti,
důležitosti pro někoho. Emoce
se přetvářejí ve zkušenosti,
postoje, které pak tvoří
osobnost a charakter nejen
těch nejmenších, ale nás
všech. Je to historická realita
po mnohé generace.
Letos je to jiné. Letos máme
obavy a strach o své nejbližší jako
takové. O jejich zdraví i život. Strach je
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také emoce. Nejde se ho zbavit, zejména když je
nám jeho nutnost každý den připomínána ze všech
dostupných médií. Nechceme se ho ani zbavit,
může nám být i ku prospěchu. Jde jen o jeho
velikost, míru. K té potřebujeme zdravý rozum,
který dnešní doba často postrádá.
Píšu o vlastní zkušenosti, o mojí 84leté tetě.
I ve svém vysokém věku byla plná života, vždy
usměvavá a veselá. Ráda chodila mezi své známé,
do divadla a galerií. Především měla dům plný
dětí. Toho smíchu i křiku a nekonečného hádání
a škádlení. Hluku, že ani televizi nezapínala. Toto
prostředí v ní vyvolávalo obrovskou emoci štěstí.
Již nějaký čas je to jiné. Má nakoupeno, uklizeno.
Návštěvy jen rychlé, méně časté, bez hluku
a hlavně bez objetí. Jde přece především o její
zdraví. I ona je jiná. Neusmívá se, chybí ji lesk
v očích. Má zapnutou televizi, ale vím, že ji
nesleduje. Je smutná. To je taky emoce, ale

opravdu špatná. Nedávno mi řekla, že ji tento
způsob života nebaví, že přišla více jak o rok
radosti, což je v jejím věku dlouhá doba. Stejně
dlouhá doba jako u dětí. Rok bez emocí, jen
prázdno.
Nevím, kolik mám času to změnit. Proto je
potřeba to udělat hned. Obejmout ji a nechat ji
objímat svá vnoučata, pravnoučata a praneteře
jako dříve.
Možná je takových tet, babiček, dědečků víc.
Zkusme jim vrátit část emocí, které jim vyčarují
úsměv na tváři, dokud je čas a obejměme je.
A nejlepší recept pro celoroční pohodu? Hodně
zdraví, moře lásky, špetku něhy, horu dětského
smíchu, mrak tolerance a celý zdravý rozum.
Promíchat, netřepat a podávat každý den.
Krásné Vánoce!
Iva Hadašová

ZVEME VÁS

Milé maminky, milí tatínci,
jelikož se nám blíží Mikuláš, chtěl bych poprosit rodiče, kteří si přejí, abych letos dorazil i s
pekelnou cháskou, aby mi napsali na e-mail.
Své požadavky, pochvaly a hříchy prosím zasílejte na e-mail: Vokralova.Jaruska@seznam.cz
Děkuji.
Už se na Vás a Vaše malé ratolesti těším
S pozdravem
Mikuláš
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