ZPRAVODAJ

z Přibyslavic a Radoškova
Milé čtenářky, milí čtenáři,
před půl rokem, kdy zpravodaj začal vycházet, jsem ani
nedoufala, že se v naší obci najde tolik témat a událostí,
o kterých by se dalo psát. Je to samozřejmě důkaz
rostoucí aktivity občanů Přibyslavic, ať už těch
zasedajících v zastupitelstvu, sdružujících se v místních
spolcích nebo jednotlivců, kteří své zájmy chtějí sdílet
s ostatními. Chtěla bych také poděkovat všem, kteří
pravidelně či příležitostně přispívají svými články,
protože bez jejich pohledu by byl zpravodaj nudný
a jednotvárný. Zároveň ale vybízím vás, čtenáře, abyste
se nebáli přijít s vlastní trochou do mlýna v podobě
vhodného tématu, informace či celého článku, a to
nejlépe
na
emailovou
adresu
zpravodaje:
zpravodajpr@seznam.cz.
A co jsme si pro vás připravili tentokrát?
Připomeneme vám, jak jste (ne)pomáhali uklidit svou
obec, jak se čarovalo na "čarodějnice" a se světýlky se
vzpomínalo na padlé partyzány. Dočtete se, že všichni
rádi fandíme, zvl. národnímu hokejovému týmu,
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ale někteří také sami úspěšně závodí (SDH
Přibyslavice).
Protože
nás
zanedlouho
čeká
nejočekávanější a nejnavštěvovanější událost naší obce
- přibyslavická pouť, přinášíme vám spolu s pozvánkou
na letošní ročník i zavzpomínání na začátky Chasy
a její obnovení místní krojované pouti. Z kraje prázdnin
zveme sportovní příznivce na oblíbený soft-tenisový
turnaj. Že se naši nejmenší na jaře rozhodně nenudí, to
dokládá další článek z mateřské školky a ani tentokrát
nechybí zprávy z jednání zastupitelů a podrobnější
informace od paní starostky k výstavbě kanalizace.
Nakonec bych chtěla upozornit na článek historické
rubriky s hospodským tématem, který vás určitě pobaví.
Nastává období nejdelších dní a nejkratších nocí.
Naplňme ho rozjímáním při pozorování rychle se
měnící pozdně jarní a raně letní přírody, radujme se
ze života společně s rodinou a přáteli a nebojme
se objevovat a zažívat dosud nepoznané.
Příjemné čtení vám přeje
Zuzana Kozlová, šéfredaktorka

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELŮ
Měsíc duben a počátek měsíce května uplynuly
ve znamení komunikací. Proběhla jednání ohledně
řešení bezpečnostní situace u autobusové zastávky
na hlavní silnici vedoucí do Velké Bíteše. Bohužel se
nepodařilo přesvědčit odpovědné pracovníky Policie
České republiky o tom, že by bylo vhodné
u autobusové zastávky zbudovat přechod pro chodce se
semaforem nebo ostrůvkem. Naše požadavky byly
zamítnuty se zdůvodněním, že instalace ostrůvku
či semaforu není možná, neboť místo není v obydlené
části obce. Vzhledem k plánované rekonstrukci úseku
dálnice D1 mezi Velkou Bíteší a Ostrovačicemi lze
očekávat mnohonásobný nárůst dopravy na zmiňované
hlavní silnici, která bude jedinou objízdnou trasou.
Z důvodu zajištění bezpečnosti a pohodlí cestujících
(zejména dětí a starších osob) se zvažuje možnost
vybudování točny autobusů s přilehlým parkovištěm
v místě bývalého lomu před kapličkou. Dotčení
dopravci k zajíždění autobusů do obce nemají zásadní

připomínky. Zastupitelé se také zabývali plány
na výstavbu chodníků podél ulice Radoškovská, které
musí být připraveny dříve, než dojde k rekonstrukci
vozovek. Problematický úsek je mezi ulicí Mistrovská
a koncem obce, kde je vozovka velmi úzká. Správa
aúdržba silnic Jihomoravského kraje v těchto místech
požaduje rozšíření vozovky, na jehož realizaci obec
nedisponuje potřebnými pozemky. Případné splnění
tohoto požadavku by však znemožnilo zbudování
chodníků. Jednání týkající se výše zmíněných problémů
budou i nadále pokračovat.
Dne 18. dubna 2015 se konala akce „Ukliďme
Česko“. Na tento den byl zorganizován úklid obce
a jejího okolí. S politováním musíme konstatovat, že
ochota občanů zúčastnit se této aktivity byla velmi
malá. V Radoškově se sešlo 8 osob a v Přibyslavicích
pouze 12 dospělých a 5 dětí. Z tohoto důvodu byly
plánované činnosti v Přibyslavicích omezeny na úklid
parčíku mateřské školy. V Radoškově byly sesbírány 4
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pytle
odpadků.
Zastupitelé
děkují
všem
zúčastněným občanům a především dětem za pomoc.
Velmi si vážíme Vaší ochoty přispět ke zlepšení
prostředí, ve kterém žijeme.
Ke stálým tématům zpravodaje patří výstavba
kanalizace, která v současné době probíhá na čtyřech
místech
– v ulicích Mistrovská, Chaloupky,
U Zvoničky a na ulici Lipová. Postupně je pokládáno
hlavní kanalizační potrubí, ke kterému se instalují
přípojky vedoucí k hranicím soukromých pozemků.
Výstavba kanalizace probíhá dle stanoveného
harmonogramu, pouze na ulici Chaloupky došlo
k mírnému zdržení z důvodu křížení kanalizace

s ostatními sítěmi. Nepředpokládá se, že by toto
zpoždění mělo vliv na dokončení stavby. Budova
čistírny odpadních vod (ČOV) je již dokončena a nyní
probíhá montáž technologie. Zkušební provoz ČOV
bude zahájen v červnu 2015.
Obci Přibyslavice byla schválena žádost o dotaci
Ministerstva pro místní rozvoj ČR z Programu Obnovy
a rozvoje venkova na rekonstrukci denní místnosti –
herny v MŠ Přibyslavice. Tato rekonstrukce se bude
realizovat v době letních prázdnin, tj. červenec – srpen
2015.
Za zastupitele Přibyslavic
Jana Pavlů

STALO SE…
Ukliďme Česko či alespoň Radoškov a Přibyslavice
V sobotu 18. dubna se za ranního deště a místy
padajících sněhových vloček sešly dvě skupinky
občanů hrnoucí se do úklidu naší obce jako součást
celorepublikové akce Ukliďme Česko. Tým
dobrovolníků v Radoškově, kde nejvíce byla
zastoupena rodina Palmových, vyrazil od sokolovny
dolů obcí až do údolí Bílého potoka a sbíral do pytlů
vše, co do příkopů u cest a přírody nepatří. Našlo se
mnoho výtečných kousků, od železného šrotu přes
hrnce až po „standardní“ PET lahve.
V Přibyslavicích měl úklid poněkud jiný charakter.
Parčík mateřské školy byl zavalen hromadami dřeva
a větví po prořezu stromů nalomených větrem
a mrazem. Pro děti jistě nevhodné prostředí na hrátky,
proto se účastníci zaměřili na zpracování dřeva
a štěpkování větví. Byla to vhodná příležitost pro
odzkoušení nového obecního štěpkovače. Ten se

osvědčil a úklid se protáhnul do poobědových hodin.
Výsledek mohli občané spatřit hned. Úklidu se
účastnila i malá dítka, se vší vervou a hráběmi v ruce.
Zajímavostí jistě je, že se na dobrovolnickém úklidu
sešlo hned pět členů současného zastupitelstva a téměř
polovina členů Sokola. Při vyšší účasti občanů by se
jistě stihl i úklid nepořádku po obci. Snad bude příští
rok účastníků více.
Nejmenší dítka navštěvující mateřskou školu se
do úklidu také zapojila. Jejich zásluhou byl krásně
uklizen pomník padlých vojáku „U partyzána“
a lampionový průvod tak proběhl v důstojném
prostředí.
Všem účastníkům děkuje TJ Sokol Přibyslavice,
který zaštítil organizaci akce za spolupráce s obcí.
-iv-

Hon na čarodějnice
Je čtvrtek 30. 4., blíží se 15. hodina a skupinka
neohrožených výletníků nervózně stepuje před hasičkou
v Přibyslavicích. Všichni netrpělivě očekávají příchod
neznámé, která nebojácné občany přizvala na hon
čarodějnic. A už je tu! Prostě oděná odhodlaná
čarodějnice Mišmíra se svou kolegyní Termírou
přicházejí přivítat všechny bojovníky. Po vzájemném
představení a seznámení se 13 dětí spolu s některými
z rodičů vydávají po stopách tajemného černokněžníka
zachránit čarovný les. Společnými silami zdolávají
překážky, jež je po trase neustále překvapují. Cestou

přes louky směr Radoškov potkávají záhadné bytosti.
Zachraňují trpaslíka, luční vílu, Rumcajse i hejkala
z moci zlé čarodějnice Kalimíry. Nakonec se setkávají
i se slavným černokněžníkem, který jim pomáhá
připravit lektvar na zažehnání zlé moci zákeřné
Kalimíry. Všichni se nedočkavě a plni zvědavosti, kdy
už se zlá čarodějnice Kalimíra objeví, dostávají
až na vrchol Radoškova k sokolovně. Za pomoci
lektvaru, zaříkávadel a síly pána ohně navždy
osvobozují les od zlých čar a kouzel Kalimíry. Každý
účastník získává diplom a zaslouženou odměnu

Strana 2

za záchranu pohádkových bytostí z okolních lesů.
Při pojídání špekáčků, za znění kytarových tónů,
praskání dřeva a mlsání dobrot vypravují rodičům
své bohaté zážitky.
Večer avšak ještě nekončí. Díky přípravě nejenom
sokolů z Radoškova i Přibyslavic, kteří se pustili
do chystání pálení čarodějnic s velkým předstihem, si
i ostatní návštěvníci přišli na své. Spousta práce
s uklízením kolem Sokolovny, chystání dřeva
a samotné pagody se vyplatila. Účast byla
až překvapivě hojná a prostředí příjemné. Zapálení
velké čarodějnice odstartovalo volnou zábavu. Zpěv,
kytara a množství dobrot provázely posezení přátel
a sousedů u záře ohňů až do rána. Úsilí všech
pořadatelů přineslo příjemnou atmosféru s dobrým
zázemím a hojným občerstvením.
Za záchranu kouzelných bytostí z okolních lesů
a pomoci s organizací všem moc děkuje
Čarodějnice Mišmíra, Michaela Kubíčková

Lampionový průvod je zpět aneb Znovuzrození tradice!
Byl osmý květen, podvečerní čas a rozhlasová hudba
ven lákala nás. Tak nějak bych popsala první okamžiky
lampionového průvodu, který se po mnoha letech opět
uskutečnil. V sedm hodin večer vyšla čtveřice
přibyslavických hasičů od hasičky (Vlastimil Hotárek,
Vítězslav Božek, Martin Dvořák a Petr Blaha),
ke kterým se postupně během pochodu k lesu přidávali
obyvatelé obce. Jelikož šlo o průvod lampionový,
světýlka nesměla nechybět. Papírové propriety nesli
nejen malí účastníci akce, tradice se drželi i odrostlejší
nadšenci.
Společně se došlo na začátek lesa, kde se zapálila
světýlka v lampionech. Většinou šlo o klasické svíčky,
takže mi hlavou hned proletěla slova „Hoří, má
panenko!“. (Jak už jsem ale napsala, v čele průvodu šli
naši šikovní hasiči, takže nebyl důvod dělat si vrásky.)
U pomníku padlých partyzánů se všichni zúčastnění

postavili kolem tak, aby každý viděl na náhrobky
a mohl tak dát svůj dík mužům, kteří padli
při osvobozování Přibyslavic.
Akce u pomníku byla zahájena řečí paní starostky,
která přečetla příběh o tom, jak vše před sedmdesáti
lety probíhalo. Mimo proslov byly u lesního hřbitova
recitovány básničky místními dětmi. Některé byly
vydařené, jiným nebylo úplně rozumět. Tak jako tak,
snaha se cení a děti byly odměněné potleskem.
Na závěr celého ceremoniálu zazněla státní hymna,
po které následovalo pozvání na místní kurty, kde byla
díky Chase možnost opéct si špekáček a strávit tak
několik příjemných okamžiků se svou rodinou a přáteli.
Tímto Terezce Kratochvílové, Chase, hasičům
a Sokolům děkuji za povedenou akci a přeji mnoho
úspěchů!
Kateřina Božková

Sbor dobrovolných hasičů Přibyslavice opět zabodoval
Již v minulém zpravodaji jste si mohli přečíst, jak se
Celkově tedy obsadili 5. místo v konkurenci 14
našemu družstvu v soutěžích dařilo, a vypadá to, že se
zkušených družstev.
bude dařit i dále.
V květnu naše družstvo uspělo na závodech
Mladí hasiči se v měsíci dubnu účastnili závodů
v Rudce a může se tak pochlubit krásným 2. místem z 8
v Újezdě u Rosic. V první části závodu - ve štafetách soutěže se účastnících týmů. V Rudce je doprovázeli
doběhli jako devátí, v druhé části, v níž se soutěžilo
i starší hasiči s koňskou stříkačkou.
v rychlosti požárního útoku, vybojovali 3. místo.
Vítězslav Božek
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Hokejová horečka
V průběhu letošního mistrovství světa v ledním hokeji,
které probíhá v Praze a Ostravě (článek psán v průběhu
turnaje), je vidět na každém kroku, že většina republiky
má na období prvních dvou květnových týdnů program
jasný. A i v Přibyslavicích tomu není jinak.
Pokud jste v první půli května navštívili
přibyslavické „hokejové fan centrum“ v Hospůdce
u hřiště, určitě jste nepřehlédli bohatou hokejovou
výzdobu. Autorům se velmi povedla a přispěla určitě

k hokejové atmosféře. Zdejší účast fanoušků byla
na zápasy našich hokejistů vždy hojná a v play-off bylo
stejně jako v Praze či Ostravě zcela „vyprodáno“.
Fandily všechny věkové kategorie - od nejmenších až
po občany v seniorském věku. Vzhledem k tomu, že se
naši hokejisti probojovali až do víkendových bojů
o medaile, bylo to opravdu plných 16 dní hokejové
horečky.
Jiří Fryč

ZE ŽIVOTA OBCE
Přibyslavická Chasa aneb Jak se stalo, že Přibyslavice ke své pouti znovu přišly
V minulých letech společenský život v Přibyslavicích
postupně upadal a jednou z posledních událostí,
na kterou se mohli těšit místní bez rozdílu věku, byla
přibyslavická pouť, o jejíž obnovení a každoroční
pořádání se zasloužila Chasa - spolek převážně
mladých lidí, kteří neváhají věnovat svůj čas a píli
na přípravu největší kulturní akce Přibyslavic (a nejen
jí).
Počátky spolku se datují do roku 2007, kdy se
o Velikonocích parta kamarádů shodla na tom, že by se
jim líbilo obnovit v Přibyslavicích tradici pouťové
zábavy. A protože mezi nimi byli i kluci Růdovi, kteří
již tehdy měli bohaté zkušenosti s hraním na poutích
na jižní Moravě, napadlo je, že by pouť mohla být
krojovaná. Radek domluvil u paní Moudré v Hodějicích
vyzkoušení a zapůjčení krojů a u Chasy v Chudčicích
nácvik České besedy. S touhou zatančit si na pouti se
postupně přidávali další místní mládenci a slečny,
až mohla vzniknout dvě taneční kola dohromady čítající
16 tanečníků. Počátky nácviku byly pro všechny velmi
náročné, protože lidové tance ovládal pouze Radek
Růda. S vypětím všech sil se mu ale nakonec během tří
týdnů povedlo naučit všechny tančit.
První pouť začala ve středu 20. června postavením
máje před restaurací Salajka a v neděli 24. června
ve 14 hodin byl zahájen program, kde Chasa zatančila
Českou besedu a překvapení v podobě tance
ze známého filmu Slunce, seno... K poslechu a tanci
hrála místní dechová kapela Galáni. Od dobrovolných
hasičů se zapůjčily stoly, lavice a také Chasou
poupravený parket. Přestože se nervozita nezkušených
tanečníků z velkého počtu diváků projevila několika
drobnými chybami, vystoupení mělo ohromný úspěch,

na základě něhož se Chasa dohodla, že se pokusí
s krojovanou poutí pokračovat i napřesrok.
Od roku 2008 začala Chasa úžeji spolupracovat
s Galány a společně pořádat poutě i vánoční koncerty.
Od tohoto roku se již poutě konají na tenisovém kurtu
v provizorních a často improvizovaných podmínkách:
kapely hrály v zapůjčeném přívěsu z kamionu,
občerstvení se prodávalo v zapůjčených plátěných
zahradních altáncích, sedělo se na lavičkách a u stolů
zapůjčených hasiči.
Téhož roku se po pouti začal stavět na kurtech
přístřešek, kam Chasa docházela pomáhat s jeho
výstavbou a v jehož prostorách se konala již další pouť
v roce 2009. A protože o přibyslavické pouti bývá
tradičně deštivo a hojná účast lidí, zakoupila si Chasa
za ušetřené peníze velké párty stany, které se využívají
jako přístřešky při zmíněné nepřízni počasí.
A jak přibyslavická pouť probíhá? Pouť se zahajuje
vždy ve středu stavěním máje za hudebního doprovodu
Galánů. Následující dny se poctivě hlídá. Páteční večer
je věnován rockové zábavě, v sobotu se chodí v krojích
po obci a zvou se občané k večernímu posezení, kdy se
střídá dechová hudba s moderní, tančí se besedy
a půlnoční překvapení. V neděli odpoledne hraje pouze
dechová hudba a opakují se besedy s překvapením.
Večer po pouti se uklízí a zhruba týden nato se kátí máj.
V roce 2012 dostala Chasa od obce k zapůjčení
obecní kroje, ve kterých tancovala také na poutích
a akcích v okolí Přibyslavic. Kroje si udržuje každý
tanečník sám na své náklady.
Z našetřených peněz Chasa nakupuje věci
na dekoraci, na překvapení pro diváky, krojové boty pro
kluky a různé potřebné drobnosti.
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V nedávné době kromě obvyklého uspořádání
vánočního koncertu připravila Chasa představení
o narození Ježíše Krista, které odehrála u příležitosti
rozsvěcení vánočního stromu. Obnovila také
masopustní průvod masek obcí s večerní zábavou
a vystoupila na fotbalovém plese v Křoví s velmi
povedenou loňskou choreografií na hudbu z muzikálu
Pomáda. Nyní se pilně věnuje přípravám na letošní
pouť.

Je na místě poděkovat všem členům chasy
za obětování svého volného času, který věnují
přípravám všech pořádaných akcí a místním hasičům
za zapůjčení parketu v začátcích a každoročnímu
půjčování stolů a laviček.
Jana Veselá
a Veronika Božková

Jaro ve školce
Jaro v naší školce je obdobím pozorování přírody,
výletů a akcí. První jarní den jsme zimu - Moranu
utopili v místním rybníce. Byla vyrobena z pečiva
a stala se pochoutkou pro ryby a kachny. Tento den
bylo možné pozorovat zatmění Slunce. My jsme ho,
vybaveni tmavým sklíčkem chránící zrak dětí, sledovali
během celého dopoledne.
Ve školce pracujeme podle témat, která jsou vhodně
vybírána. Na jaře jsou to témata o rostlinách,
mláďatech, rodině - Den matek. Děti si mohou vybírat
z různých činností k těmto tématům dle svého zájmu
a schopností.
Na jaře se vždy velice těšíme na velikonoční svátky
a v posledním týdnu před Velikonocemi si děti mrskut
užijí i ve školce. Holky vždy klukům připraví spolu se
svými maminkami různé mlsky pro koledníky.
Když probíhalo téma o mláďatech, sledovali jsme
zvířata v obci, navštívili jsme bývalý kravín, kde děti
viděly kozy a kůzlátka, nutrie, kachny i králíky.
Naše školka se zapojila do akce „Ukliďme Česko“.
Děti a zaměstnanci školky uklidili po domluvě se
Sokolem prostory kolem pomníčku U partyzána.
Již několikátý rok spolupracujeme s paní
Moučkovou. Letos si spolu se svým kolegou pro děti
připravila
ornitologický
program.
Následovala
vycházka do lesa s výukou lesní pedagogiky

ve spolupráci s místním mysliveckým sdružením. Tyto
programy jsou velmi zajímavé a přínosné pro děti i nás
učitelky.
V našem programu nechyběla ani každoroční akce Čarodějnice, která opět proběhla v odpoledních
hodinách za doprovodu rodičů a ostatních zájemců starších dětí z obce i okolí. Byli jsme v Lesním
Hlubokém navštívit bydliště některých našich
kamarádů. Ti nás provedli po obci a připravili
občerstvení pro děti. S dětmi jsme se také vypravili
do knihovny ve Velké Bíteši, kde pro ně měli
nachystané
povídání
o
rodině,
maminkách
i zdvořilostních návycích.
Do školky přijala pozvání paní Lorencová, která se
stará již několik let o ohrožené nebo nějak
handicapované ježky. Jednoho si přivezla s sebou.
Dětem i ostatním zájemcům sdělovala své zkušenosti
s jejich záchranou.
V pátek 23. května se uskutečnil skoro již tradiční
školní výlet do jihlavské zoo, který sponzorovala
společnost Tunkr, s.r.o. I tato událost příjemně zpestřila
každodenní školkovský život.
Ještě nás toho do konce roku čeká hodně. Máme
naplánováno mnoho akcí, a tak doufáme, že nám bude
přát počasí a že si to všechno patřičně užijeme.
Alena Lupínková

Výzva k odevzdání sportovních dotazníků
Připomínáme občanům, že stále většina z vás má doma sportovní dotazník, jehož cílem je zjistit, o jaké sporty máte
zájem. Na základě výsledků dotazníku bude Sokol Přibyslavice i obecní zastupitelstvo plánovat sportovní aktivity pro
občany. Proto vás ještě jednou žádáme o pomoc formou vyplnění dotazníku a jeho odevzdání do schránky obecního
úřadu. Jistě vám to nezabere mnoho času a pro obě instituce bude užitečným vodítkem pro přípravu sportovní
koncepce a rozvoj sportovních aktivit v obci.
-iv-
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HISTORICKÉ OKÉNKO
Přibyslavické hospody
Víte, který přibyslavský dům se může pyšnit popisným
číslem 1? Je to pravděpodobně nejstarší budova v obci,
restaurace Salajka. Neznáme přesné datum jejího
postavení, ale je jisté, že se tyčí na kopci už stovky let.
Její zdi pamatují opravdu hodně. Kdysi stávala
osamoceně a dlouho byla jedinou patrovou budovou
ve vsi. Původně patřila Rajhradskému klášteru
a v dobách nesvobody v ní prý místní poddaní museli
vrchnosti odevzdávat svůj desátek .
Stejnému účelu jako dnes sloužila po celou dobu
své existence. Nejdříve to bývala panská, vrchnostenská
hospoda, později zájezdní hostinec.
V 19. století vlastnila hostinec po několik generací
rodina Drimlova. Poté byl dlouholetým majitelem
František Matzek (Máček? Máčka?), který byl starostou
a nejvýznamnější osobou obce. Když zestárnul, předal
hostinec svému zeti Antonínu Hotárkovi. Ten o něj ale,
díky nezřízenému způsobu života, přišel. Rodinný
majetek propil. V r. 1914 se tak stal majitelem Jan
Hejtmánek, který se zřejmě zpočátku živil spíše
zemědělstvím, a proto pronajal hostinec Petru
Knoflíčkovi. Hned v r. 1915 ale nájemce rukoval
do války a pohostinství tak začala na dlouhá léta
provozovat rodina Hejtmánkova. Po roce 1948 doba
samozřejmě nepřála soukromému podnikání, proto byl
objekt Hejtmánkům znárodněn a na téměř 40 let se stal
majetkem n. p. Jednota. Začátkem šedesátých let mělo
ve stájích ve dvoře (dnes už zbouraných) JZD dočasně
ustájený dobytek. Po r. 1989 je restaurace opět
v soukromých rukou.
Asi před dvěma lety jsme měli v naší obci
překvapivou návštěvu. Potomci rodiny Drimlovy, žijící
v USA, přijeli pátrat po svých předcích. Byli potěšeni,
když rodný dům svého prapradědečka našli stále stojící.
I nám může udělat radost, že máme u nás alespoň
nějakou památku na doby dávno smetené proudem
času.
V minulosti bývala v Přibyslavicích ještě jedna
hospoda. Nacházela se v domě č. 18 a říkalo se
jí palírna, po přibyslavsku „parylňa".
Jejím původním majitelem byl žid Jakub Fisher.
Fisherovi byli pravděpodobně jediní židé, kteří kdy
v Přibyslavicích žili. Bydleli nedaleko palírny,

vestavení č. 21. Po smrti Jakuba Fishera ovdovělá Eva
Fisherová prodala hospodu Hynkovi Urbánkovi. Ten
starou zchátralou budovu zbořil a postavil nový, slušný
hostinec, kde kromě pohostinství provozoval
i řeznictví. Zanedlouho ale vypukla 1. světová válka
a Hynek Urbánek musel narukovat. Vrátil se zraněný
a na následky zranění zemřel. Vdova Štěpánka
Urbánková proto prodala v r. 1923 hostinec
i s inventářem Aloisu Střížovi, bývalému rolníku
z Kořence, za 85 000 Kč. V následujících letech byla
budova
postižena
častým
střídáním
majitelů. Po A. Střížovi vlastnil hostinec Ludvík Kafka,
který ho v r. 1931 prodal za 75 000 Kč Vladimíru
Roušovi z Holubí Zhoře. Dalším majitelem byl
od r. 1934 Bohumil Norek, velkoobchodník z Telče.
Od něj hospodu v r. 1936 převzal řezník František
Hotárek z Bíteše. Po 2. světové válce bylo provozování
pohostinství zrušeno a budova začala být využívána
jako rodinný dům k bydlení.
K této hospodě se váže zajímavý zápis z jednání
místní školní rady z r. 1906. Dozvídáme se z něho, že
v palírně bývaly pravidelné nedělní zábavy, které
neodolatelně lákaly školní mládež. To se nelíbilo panu
katechetovi, a proto byli do školy předvolání rodiče
Jana Hotárka, Rudlofa Limberka, Leopolda Tunkra,
Františka Božka, Anežky Zedníčkové, Františky
Kožinové a Marie Božkové, protože tito žáci byli
„u muziky častěji vídání". A jak se rodiče hájili?
Ocitujme si kousek výpovědi Tomáše Hotárka:
„Já nemám o tom vědomost, že můj chlapec školou
povinný Jan by u muziky byl. Ode mě je přísně držen...
Nemohu za to, když tam zaskočí někdy s jinými jda
s besedy nebo klouzačky... Já jsem v této záležitosti
nevinen." Podobně se vyjadřovali i ostatní rodiče.
Školní rada se proto rozhodla postoupit celou věc
obecnímu výboru s návrhem „by nebyla povolována
taneční zábava tam, kde není dostatečný dozor nad
mravností možný". O dalším vývoji situace záznamy
bohužel mlčí. Ať už ale obecní výbor rozhodl jakkoliv,
všichni dobře víme, že taneční zábavy v Přibyslavicích
vždycky byly, jsou a budou i nadále.
Lenka Rafaelová
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ZVEME VÁS
Slavnostní svěcení kříže v Radoškově
V neděli 7. června se ve 14 hodin uskuteční slavnostní svěcení nového kříže v Radoškově za přítomnosti P.
Mgr. Maria Dominika Eremiáše a P. Bohumila Poláčka. Všichni občané Radoškova i Přibyslavic jsou srdečně zváni
na tuto výjimečnou událost. Pro účastníky bude připraveno občerstvení. Počasí jistě bude přející, v případě nečasu
bude akce probíhat v radoškovské sokolovně. Těšíme se na vás.

Soft-tenisový turnaj
STS Přibyslavice zve sportovce i diváky na tradiční soft-tenisový turnaj, který se koná od 3. do 6. července. Do
hlavního turnaje se přihlašují mužské dvojice, cena startovného je 250 Kč za osobu a zajišťuje minimálně dvě hry,
občerstvení a vstupenku na zábavu. Souběžně je hrán turnaj smíšených párů, startovné je 50 Kč za osobu se zárukou
jednoho odehraného zápasu, avšak bez občerstvení a vstupenky v ceně. Registrace je možná do 27. června a to
v občerstvení na kurtech nebo na telefonním čísle: 602 791 638 (Marcel Dolníček).
Turnaj bude zakončen nedělní zábavou s kapelou Robur a také bohatou tombolou. Všichni sportovní nadšenci,
aktivní i spíše fandící, jsou zváni.
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Tradiční
krojovaná pouť 2015
středa 17. června – neděle 21. června
v Přibyslavicích na tenisovém kurtu

Program:

Středa 17. června
17:00 hod.
Zahájení Přibyslavické poutě
Stavění máje
Čtvrtek 18. června
16:00 hod.
Dětský den
Pátek 19. června
20:00 hod. Rocková zábava se skupinou Accort
Sobota 20.
13:00 hod.
20:00 hod.
21:00 hod.
24:00 hod.

června
Stárci a Chasa zve občany za doprovodu dechové hudby Galáni na večerní zábavu
Slavnostní nástup - kolečko pro Chasu
Československá beseda
Půlnoční překvapení

K tanci a poslechu bude hrát dechová hudba Galáni střídána modernou
Neděle 21.
14:00 hod.
15:00 hod.
16:00 hod.

června
Krojovaný průvod od obecního úřadu
Československá beseda
Česká beseda

K tanci a poslechu bude hrát dechová hudba Horané z Rokytnice nad Rokytnou
Těší se na Vás první stárci Vladimír Kala, Tereza Kratochvílová a Chasa z Přibyslavic
Zpravodaj P+R, 3/2015, Email redakce: zpravodajpr@seznam.cz, Elektronická podoba zpravodaje na stránkách:
www.pribyslavice.net, Šéfredaktorka: Zuzana Kozlová, Zástupce šéfredaktorky a grafické zpracování: Ivan Varmuža,
Autoři článků: Kateřina Božková, Veronika Božková, Vítězslav Božek, Jiří Fryč, Iva Hadašová, Zuzana Kozlová,
Michaela Kubíčková, Alena Lupínková, Jana Pavlů, Lenka Rafaelová, Jana Veselá, Ivan Varmuža. Zpravodaj byl
vytištěn na náklady obce.
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