ZPRAVODAJ

z Přibyslavic a Radoškova
Milé čtenářky, milí čtenáři,
v posledním předprázdninovém a k naší (a věřím,
že i vaší) radosti znovu objemnějším čísle zpravodaje
opět naleznete pravidelné rubriky a v nich kratší
zprávy i delší texty od našich stálých autorů.
Samozřejmě vám přinášíme zprávy o průběhu
akcí, na něž jsme vás minule zvali. Většina proběhla.
(Za neuskutečněné se velice omlouváme.) Měřeno
kritériem počtu účastníků se některé setkaly s větším,
jiné s menším úspěchem, ale všechny splnily svůj účel
a snad naplnily naše očekávání: zaběhnuté pálení
čarodějnic, obnovený a podruhé uskutečněný pingpongový turnaj i lampionový průvod s připomínkou
obětí konce 2. světové války, bleší trhy, jež by se
tradicí teprve chtěly stát, i úspěšná klání našich
dobrovolných hasičů. Dovolte mi zastavit se u jedné
akce, na kterou se v rubrice Stalo se... nedostalo:
16. dubna v 9.00 se sešli přibyslavičtí zastupitelé,
nikoliv proto, aby nacházeli řešení komplikovaných
obecních záležitostí, ale proto, aby vám, milí čtenáři,
uklidili vaši obec. Tak nějak by mohla začínat zpráva,
která s nevelkou nadsázkou referuje o průběhu
nedávné, v České republice již tradiční a oblíbené,
akce Ukliďme Česko. Ale jak všichni tušíme, pokrok
přichází na venkov o něco později než do měst, a proto
doufám, že se za několik let (pokud bude zpravodaj
stále vycházet) nebudeme kvůli studu za občany
Přibyslavic zdráhat napsat článek o této události
z důvodu, že bychom museli přiznat, že dobrovolníky
ochotné připojit se na jedno jediné dopoledne k úklidu
vesnice a přitom úzce nespojitelné s našimi veřejnými
činiteli bychom mohli spočítat na prstech jedné ruky.
Už mě nepřekvapuje, že v přístupu k přírodě si často
„běžný občan Přibyslavic" nevidí na špičku nosu
a není ochoten kvůli menšímu komfortu myslet
na zachování vzácné přírodní rovnováhy, ale pomoci
zkrášlit obecní prostory úklidem odpadků je snadný
a efektivní způsob, jak přispět osobním podílem
k příjemnějšímu pohledu na ulice, v nichž se denně
pohybujeme (i když je pravdou, že někteří převážně
autem).
V rubrice Ze života obce se tentokrát poměrně
dlouhý článek věnuje dění v přibyslavické mateřské
škole. Doporučuji ho číst nejen rodičům. Možná
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budete překvapeni, jak bohatý program pro naše
nejmenší připravuje pedagogický sbor této vzdělávací
instituce, která je pro některé děti často jediným
prostředníkem setkávání se s kulturou a uměním,
poznávání přírody a vytváření kladného postoje k její
ochraně.
Přestože si velká část Přibyslavických spojuje
červencové svátky s tradičním soft-tenisovým
turnajem (na který vás samozřejmě zveme i letos), my
vám chceme prostřednictvím textu Lenky Rafaelové
přiblížit historickou osobnost, jejíž předčasný životní
konec si připomínáme právě 6. července. Ano, tou
osobností je Mistr Jan Hus. (Až se vás třeba budou
zvídaví potomci ptát na původ či důvod tohoto svátku,
nebudete se už muset vymlouvat na ztrátu paměti
způsobenou časovým odstupem školní docházky.)
Ač řadový občan Přibyslavic hlavně nadává
na obecní nedostatky, naši zastupitelé naopak hlavně
musejí prakticky řešit různorodé problémy a co nejlépe
zajišťovat řádný chod obecních funkcí. Že se něco daří
víc a něco méně, to si opět přečtete ve zprávě obecního
zastupitelstva a v článku o radoškovském veřejném
zasedání. Pro cestováníchtivé s dětmi přinášíme před
počátkem letní sezóny článek s informacemi
o dětských cestovních dokladech.
V červnu si na své přijdou hlavně děti: svátek
mohou za hezkého počasí oslavit přímo ve středu 1. 6.
na novém hřišti MŠ od 15 do 18 hodin nebo také
v neděli 5. 6. v pohádkovém lese s doprovodným
sportovním programem a opékáním špekáčků
na otmarovském hřišti, ve středu 22. června si mohou
užít pouťový dětský den pořádaný Chasou na kurtech
a na stejném místě v úterý 28. června se zábavnou
formou budou dozvídat, jak se o prázdninách chovat
bezpečně. Dospělí však také nepřijdou zkrátka: mohou
se nechat zlákat hasičskou a dvěma pouťovými
zábavami a aktivní účastí se sportovně vybít
na fotbalovém zápase či soft-tenisovém turnaji.
Nenechme se tedy ovládat leností a společně
s dětmi využijme chystaného programu k aktivnímu
společenskému trávení volného času. Když budeme
mít štěstí, možná vyjde i počasí....
Příjemné čtení přeje
Zuzana Kozlová, šéfredaktorka
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELŮ
Ve čtvrtek 28. dubna 2016 proběhlo v sokolovně
v Radoškově setkání zastupitelů s občany. Na tomto
setkání občané Radoškova vyjádřili nespokojenost
s dlouhodobým stavem komunikace III/3798 a III/3799.
Vedení obce přislíbilo zintenzivnit jednání se Správou
a údržbou silnic Jihomoravského kraje, která je za stav
přístupové cesty do Radoškova zodpovědná.
Na setkání proběhla i diskuze týkající se pravidel
nakládání s domovními odpadními vodami, za jejichž
likvidaci je zodpovědný majitel nemovitosti, ve které
odpadní vody vznikají. Zodpovědné nakládání s tímto
odpadem kladně ovlivňuje kvalitu místních vodních
zdrojů. Zastupitelé obce se pokoušejí nalézt způsob, jak
pomoci občanům Radoškova tuto povinnost zvládnout.
Nicméně v takto malé části obce to není jednoduchá
záležitost. Dotační programy se prozatím soustředí
na oblasti s větší populací. Z tohoto důvodu není
momentálně snadné získat finanční prostředky
na zbudování místního zařízení umožňujícího likvidaci
odpadních vod. Zastupitelé budou situaci a možnosti
v oblasti likvidace odpadních vod i nadále sledovat.
Občané Radoškova byli seznámeni se záměrem
obce rekonstruovat místní dešťovou kanalizaci.
Rekonstrukce je plánována na letošní rok a bude
probíhat zejména v úseku od staré obecní školy
k obecní studni a v jejím nejbližším okolí. Na stávající
kanalizační síti byl proveden TV monitoring
pro zmapování skutečného stavu a je připravován
rozpočet rekonstrukce.
Poslední příspěvek, který zazněl během setkání
s občany, byl od zástupců TJ Sokol Přibyslavice (dále
pouze Sokol). Ti informovali občany o získání dotace
106 tis. Kč na vypracování stavební dokumentace
a částečnou opravu sokolovny v Radoškově. Jednou
z podmínek poskytnutí této dotace je spoluúčast
žadatele ve výši cca 60 tis. Kč. Vzhledem k finanční
situaci Sokola proběhlo jednání mezi zástupci obce
a Sokola, kde byly stanoveny podmínky pro získání
finanční podpory ze strany obce. Dále zastupitelé obce
požádali Sokol Přibyslavice o vypracování konceptu
jeho dalšího rozvoje, který by zahrnoval plánované
aktivity, péči o nemovitosti, finanční rozvahu
a především návrh spolupráce mezi obcí a Sokolem.
Ze strany zastupitelů byl vyjádřen zájem o vzájemné
vyjasnění představ dalšího fungování Sokola
v Přibyslavicích a Radoškově v součinnosti s obcí
a to ku prospěchu všech občanů.

Obci Přibyslavice byla přislíbena dotace
na zakoupení
nového
zásahového
dopravního
automobilu pro min. 8 osob, která je poskytována
Ministerstvem vnitra. Výše přislíbené dotace je 450 tis.
Kč. Zároveň obec požádala o příspěvek z prostředků
Jihomoravského kraje, který může v maximální výši
dosáhnout až 2/3 získané dotace. Tyto finance umožní
zakoupení nového hasičského vozu, který by nahradil
ten stávající, který nevyhovuje současným potřebám
Jednotky sboru dobrovolných hasičů Přibyslavice.
V Přibyslavicích byla provedena revize splaškové
kanalizace a byla opravena místa, kde docházelo
k průsakům balastních vod. Je připravována kolaudace
splaškové kanalizační sítě, která proběhne v květnu
tohoto
roku.
Kolaudace
ČOV
proběhne
až po zkušebním provozu, který končí v červnu 2016.
V současné době jsou na obecním úřadě
připraveny k podpisu Smlouvy o odvádění odpadních
vod. Smlouva musí být podepsána pro každou
nemovitost, ze které jsou odpadní vody odváděny
prostřednictvím kanalizační sítě do čistírny odpadních
vod Přibyslavice. Žádáme zástupce nemovitostí
(alespoň jeden z vlastníků), aby se dostavili na obecní
úřad k podpisu výše zmíněné smlouvy.
Zároveň je možné uhradit stočné za rok 2016.
V případě nemovitosti určené pro bydlení (na rozdíl
od nemovitostí pro rekreaci) se stočné hradí za každou
bydlící osobu. Za bydlící osobu se považuje taková
osoba, která v nemovitosti bydlí, byť není přihlášena
k trvalému pobytu. Dále se za bydlící osobu považuje
i taková osoba, která se z pracovních či studijních
důvodů část týdne zdržuje na jiném místě. Při podpisu
Smlouvy o odvádění odpadních vod se podepisuje
čestné prohlášení o počtu osob bydlících v dotčené
nemovitosti. Obecní úřad, stejně jako v loňském roce,
zprostředkovává o letních prázdninách dovoz obědů.
Obědy budou dováženy z Hasičského domu Říčany
a jejich cena včetně dovozu je 65 Kč (výběrové menu
75
Kč).
Více
informací
naleznete
na
http://www.hotelricany.cz/index.php?p=rozvoz-obedu.
Dovoz bude zahájen 18. 7. a ukončen 31. 8. 2016.
(Kuchyň MŠ Přibyslavice bude v letošním roce
v provozu až do 15. 7.) Odhlášení odběru obědů např.
z důvodu dovolené apod. je možné. Žádáme případné
zájemce o dovoz obědů z Hasičského domu Říčany, aby
se závazně nahlásili na obecní úřad do 20. června.
Za zastupitele Přibyslavic Jana Pavlů
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STALO SE...
SDH Přibyslavice
V letošním roce se v SDH Přibyslavice událo již
několik událostí. K SDH se přidalo několik žen, které
zakládají ženské družstvo požárního sportu. Ženy již
trénují, i když nejsou v plné sestavě. Stále probíhá
nábor nových členek. Od jarních měsíců pokračuje
trénink dětského družstva pod vedením Petra Blahy.
V dubnu se naši hasiči účastnili dvou závodů.
Jednoho v Říčanech, a to Memoriálu Josefa Pavlíčka,
na kterém skončili na třetím místě z celkového počtu 8
mužstev. V tomto závodu nešlo o čistě požární útok.
Závodu se účastnila pouze pětičlenná družstva, která
měla za úkol rozložit zdravotní lehátko, přeřezat kůl
dřeva, proběhnout pneumatikami, naložit figurínu
na lehátko, poté odstartovat požární útok s překážkami.
Druhý závod absolvovali v Újezdě u Rosic,
kde se umístili na celkovém 8. místě ze 17 družstev.
Závody se skládaly ze dvou disciplín. Jednou byl

klasický požární útok, druhou disciplínou byla štafeta
čtyřčlenných družstev.
Poslední dubnový den pořádali hasiči již tradiční
pálení čarodějnice na bývalém hřišti. Účast byla hojná,
vše se vypilo i snědlo, dokonce bylo i málo. I přes
dramatický začátek při zapalování čarodějnice byla
akce úspěšná a skončila až v pozdních nočních
hodinách.
Ve středu 4. 5. proběhlo námětové cvičení
u rybníka. Naši hasiči tímto oslavili svátek sv. Floriána,
patrona všech hasičů.
Závěrem vás SDH Přibyslavice zve na Letní noc
se skupinou Accort, která se koná v pátek 3. 6. 2016
od 20.00 na obvyklém místě na kurtech.
Za SDH Přibyslavice Mgr. Anna Antlová

Bleší tržiště v Přibyslavicích
Sokolovna v Přibyslavicích se dočkala renovace oken
a slavnostní otevření obstarala sokolská akce Bleší trh.
První akce tohoto druhu se nesla ve znamení průzkumu
místních, cože se to v té „nové“ sokolovně vlastně děje.
Proto nebylo mnoho prodávajících, ale o to víc
návštěvníků, kteří ne vždy přišli něco nakoupit, možná
jen se podívat, v jakém stavu je ta stará dáma v zeleném
dřevěném kabátě. A také ochutnat výtečné anglické
cookies a černý čaj s mlékem. Největší zájem byl
o vzrostlé sazenice rajčat, knížky různých žánrů a také

oblečení. A tak se pořádal další bleší trh s číslovkou 2
a bylo o co stát. Přibylo prodávajících a na pultě byly
k mání krásné, téměř nové kabelky, šátky i elegantní
boty pro příjemnou chůzi i výjimečné společenské
události. Není třeba se obávat, že by čtenáři museli
čekat na další blešák do příštího jara, na podzim budou
brány, čili křídlové dveře sokolovny, opět otevřeny
a bude z čeho vybírat.
-iv-

Plný dům v Radoškově
Čtvrteční večer 28. dubna byl pro obyvatele Radoškova
obzvláště sváteční, neboť do místní sokolovny zamířila
delegace v čele s paní starostkou, aby prodiskutovala
společně s dalšími zastupiteli bolístky a újmy
na veřejném životě místních občanů.
Prostředí sokolovny přes náročný úklid již tolik
sváteční atmosféry nenabídlo. Co však je obdivuhodné,
že diskutujících ze strany občanů byla téměř třicítka,
tedy třikrát více nežli se nás pravidelně schází
v Přibyslavicích. Bylo o čem se bavit. Po krátkém
úvodu a omluvě starostky za méně pozornosti
k Radoškovským skrz náročný projekt kanalizace se již
zpočátku střílelo ostrými, a to kvůli stavu silnice

do obce. Pravdou je, že takto členitý asfaltový povrch
by mohl být při troše fantazie pokládán
za architektonický model v měřítku 1:1000 pro
výstavbu nového přírodního parku – včetně pohoří,
údolí, jezírek a někde i s pár jeskyněmi. Jelikož cesta je
spravována krajem, obec nemůže vynaložit prostředky
na její opravu. Možným řešením by byl nákup terénních
vozů pro místní obyvatele, jak zaznělo z pléna. Po
krátkém zvážení se zastupitelé přiklonili spíše
k postupu trvalého tlaku na SÚS Jihomoravského kraje,
aby situaci řešilo.
Dále přišla na řadu témata, se kterými přispěchali
sami zastupitelé, a to spravení o dosud získaných
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informacích ke stavu vodních zdrojů v obci. Možnosti
řešení neutěšeného, ne však kritického stavu
vod směřují hlavně k odpadním vodám a jejich čištění.
Nastíněno bylo několik návrhů, postup obce nejspíše
tkví
ve
zpracování projektové
dokumentace
na kanalizaci a dále čekání na dotaci. Velkým
problémem se jeví průjezd plně naložených lesáckých
vozidel z oblasti těžby dřeva pod obcí. V důsledku
vysoké tonáže vozů dochází k zhoršení kvality již tak
narušené vozovky v obci. Diskuse pokračovala
i přes razantně se snižující teplotu v sokolovně kvůli
nedůslednému přitápění mladých sokolů. Bylo
probíráno několik menších témat jako zahrnutý příkop

u nově vznikajícího (a již natřeného) srubu či důraz
na kvalitu prací, které proběhnou při opravě dešťové
kanalizace. Na závěr se pokusil hospodář Sokola
vykouzlit úsměvy na zmrzlých tvářích přítomných
informací o získané dotaci na menší projekční
a stavební práce pro místní sokolovnu. Ta kdyby měla
kolečka, už dávno by obec opustila, jak konstatoval se
zcela vážnou tváří jeden z přítomných. Podobných
úsměvných okamžiků bylo povícero, a tak se můžeme
těšit
na
další
veřejné
setkání,
tentokráte
v Přibyslavicích.
-iv-

Slet čarodějnic pro malé i velké v Radoškově
Dne 30. 4. 2016 TJ Sokol Přibyslavice zorganizoval
u sokolovny v Radoškově pálení čarodějnic. Byl
nachystán program pro děti, kde plnily různé zábavné
čarodějnické úkoly, od skákání v pytli, vaření
kouzelných lektvarů až po skládání čarodějných
zaříkadel. Když všechny
splnily úkoly, byly
pasovány
na diplomované
čarodějnice
a čarodějníky.
Poté
se zapálil menší oheň
pro děti a všechny
přítomné, u kterého se
mohly opékat špekáčky
a také jedna malá
čarodejnice Křivozubka.
Kluci
z Přibyslavic
a Radoškova nachystali
velkou hranici, na které
byly
ve večerních
hodinách zapáleny dvě
větší
čarodějnice

za podpory notné dávky uhlovodíkových denaturátů
a pod dohledem místních požárníků. Nu, a řekněte,
kde jinde byly během jednoho večera upáleny hned tři
„jedubáby“? Občerstvení také bylo zajištěno
v sokolovně v dostatečném množství. Počasí nám přálo
a mnozí se rozešli až nad ránem. Tato akce se vydařila.
Valérie Blažková

Přibyslavice uctily památku padlých
V neděli 8. května, přesně v den státního svátku
osvobození se od fašismu, prošel po 19. hodině
Přibyslavicemi lampionový průvod. Připomenout si, jak
probíhal ústup fašistů v naší obci a drobné boje
místních i ruských partyzánů s nimi, přišlo asi 7 desítek
občanů. Mladí i staří, dokonce i děti přilákané
barevnými lampiony. Náhlý a prudký déšť, který
se přehnal nad krajem půl hodiny před zahájením,

vystřídaný sluncem pomalu se blížícím k obzoru dodal
pietnímu aktu zvláštní atmosféru. U pomníku zazněla
hymna z reproduktorů i poezie z dětských úst. Paní
starostka ve svém projevu zdůraznila potřebu
připomínat si těžké období válek a to, co přináší násilnou smrt blízkých. Můžeme doufat, že k nám
i v budoucnu bude válka promlouvat jen z pamětí
a zahraničního zpravodajství.
-zk-

Strana 4

Ping-pongový turnaj
PING – PONGOVÝ TURNAJ SI TĚ ŽÁDÁ! Tak
zněla slova z plakátu pozvánky na turnaj ve stolním
tenise. V sobotu 21. 5. odpoledne si sokolíci
do přibyslavické
sokolovny
vyžádali
několik
odvážných hráčů. Někteří přispěchali z okolních ulic,
jiní z Radoškova, další až z Velké Bíteše. Turnaj počal
slavnostním zahájením Jirky Fryče a důležitým
připomenutím či objasněním pravidel stolního tenisu,
tj. míček udržet na stole, a to ideálně na soupeřově
půli. Více nebylo třeba dodávat.
Turnaj byl zdejším občanům šit přímo na míru,
a proto se pořadatelé dohodli na třech stěžejních
kategoriích. Hráli tedy muži, děti a po úspěšném
vyhlášení a oslavení vítězů, jako třešnička na dortu,
i smíšené páry. Hráči se mohli po celou dobu turnaje
občerstvovat vychlazenými nápoji, pohupovat se
v rytmu libozvučné hudby a fandit protihráčům.
Vítězové si odnesli sladké medaile a další krásné
ceny, například sportovní vybavení, volné vstupy

na lezeckou stěnu a energetické balíčky. Celý turnaj
byl ukončen velkým potleskem a ještě větším
poděkováním všem zúčastněným.
Na závěr bych i já ráda touto cestou poděkovala
všem, kteří pomohli s organizací. A pro vás ostatní
mám jeden vzkaz: PING – PONGOVÝ TURNAJ SI
TĚ ŽÁDÁ!! Tentokrát na podzim…
Michaela Kubíčková

ZE ŽIVOTA OBCE
Pestrý jarní program v MŠ Přibyslavice
Každoročně s přicházejícím jarem přibývá v naší
mateřské škole různých akcí, které pro děti plánujeme.
Letos vyšly Velikonoce již na konec března, a proto
jsme se zaměřili na výtvarné tvoření s velikonoční
tématikou. Již tradičně proběhla ve školce pomlázka.
Poslední středu před Velikonocemi si kluci donesli
pomlázky, holky měly pro kluky připravené dobroty.
Po svačině kluci vymrskali všechny holky
a „výprasku" se nevyhnuly ani zaměstnankyně školky.
Jaro je opravdu nabité kulturními akcemi –
v dubnu děti zhlédly 2 divadelní představení. Naši
mateřskou školu navštívil herec Lukáš Hruška
s humornou pohádkou Žádný strach a podruhé se dětem
o zábavu postaralo brněnské divadlo Radost
v představení s názvem Jen počkej hlemýždi.
ZUŠ ve Velké Bíteši nás pozvala na výchovný
koncert, kde se děti možná poprvé setkaly s hudebními
nástroji a seznámily se způsobem hry na ně.
Také jsme navštívili ZŠ, kde paní učitelky se
školou povinnými dětmi nacvičily pohádky, písničky,
básničky a připravili koncert s hudebními nástroji.
Nezapomněli jsme ani na naše kamarády, kteří
už navštěvují 1. třídu a ti nám ukázali, jak už umí číst.
Nakonec jsme si protáhli tělíčko ve školní tělocvičně.

V bítešské knihovně připravily paní knihovnice
pro děti program o třídění odpadků, četly dětem
pohádky a při prohlížení knížek je učily, jak s nimi
správně zacházet.
V
rámci
projektu
Přírodní
zahrada
spolupracujeme s mnoha zajímavými lidmi, kteří jsou
ochotni se podělit o své dovednosti, znalosti, zájmy
a koníčky z oblasti přírody. Již proběhla setkání
s Pavlem Babáčkem, se spolkem Příroda pro lidi, z.s.
a Janou Lorencovou.
Pan Pavel Babáček připravil pro děti a učitelky
nejen zajímavé povídání o včeličkách. Děti se
dozvěděly, jak včelka vypadá, kde bydlí, čím se živí,
jak tráví celý den, kdo je její přítel a nepřítel, jak
můžeme včelkám pomáhat a chránit je, proč včelky
chováme, jak je včelí bodnutí nebezpečné a pro koho,
proč včelky hledají lidskou společnost. Mohly si
prohlédnout a osahat pomůcky, které pan Babáček
využívá ve včelařství. Druhý den děti pozorovaly
včeličky při práci. Na zahrádkách v obci.
Příroda pro lidi, z.s. pod vedením paní Aleny
Moučkové společně s ornitologem Ivem Hartlem
připravili pro děti formou her již druhý ornitologický
program zaměřený na 4 skupiny ptáků - ptáky lesní,
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ptáky luční, ptáky stojatých vod a ptáky tekoucích vod.
Děti
měly
možnost
nejen
získat
nové
informace o způsobu života ptáků, získávání potravy,
hnízdění, ale mohly také ptáky pozorovat zblízka,
poslouchat jejich zpěv a 2 ptáčky si směly pohladit.
Nakonec se ve Spáleném mlýně pomazlily s jehňaty
a nakrmily ovce. Dětem nedělala problém ani vycházka
lesem od školky ke Spálenému mlýnu.
Začátkem května nás odpoledne navštívila paní
Jana Lorencová s ježčí slečnou. Paní Lorencová se stará
o ohrožené a handicapované ježečky. V zimě se starala
o 25 jedinců. Dětem opravdu dlouze a se zaujetím
vyprávěla o tomto svém ,,koníčku". Děti si ježčí
holčičku mohly pochovat a pozorovat ji zblízka
a přinesly z domu pro ostatní ježečky spoustu laskomin
na přilepšenou.
Téma přírody a ekologie děti velice zajímá
a všímají si, jak se k přírodě chovají ostatní. Již podruhé
jsme se zapojili do akce Ukliďme Česko. Děti opět
pomáhaly s úklidem u pomníku partyzánů a moc je to
bavilo. Těší nás, že je můžeme vést k tomu, aby z nich
vyrostli lidé, kterým není lhostejno, jak to v jejich obci
(a nejen zde) vypadá. Ještě důležitější však je, aby šli
v tomto dětem příkladem dospělí - rodiče, širší
příbuzenstvo i známí. Často vyčítáme dospívajícím,
že nemají k ničemu a nikomu úctu, ale jakým jsme
pro ně vzorem? Děti chodí na vycházky po vesnici
a pozorují a hodnotí, co se jim tady líbí a co ne.
Ve kolce například třídíme odpad a děti se učí, co
do kterého kontejneru patří. Pokud nevíte, na co jsou
ve vesnici kontejnery, děti ze školky vám poradí.
Možná jste si všimli, že děti rády kontrolují popelnice
a dávají prsty nahoru (tito lidé třídí, líbí se nám to),
nebo dolů (to je špatně, nelíbí se nám to). Zatím jsme to
dělali u biopopelnic, kde se to už Přibyslavičákům daří.
Barevné kontejnery se taky hodně plní, což znamená,
že někteří přibyslavičtí občané si začínají přírody vážit.
Poslední pátek v dubnu patří tradičně sletu
čarodějnic. Letos přilétly na kurty čarodějnice všech
věkových skupin a za to jim patří velké poděkování.
Svou účastí připravily velké čarodějnice svým dětem
zážitek, na který budou dlouho vzpomínat. Malé

čarodějnice plnily mnoho úkolů, ale nejvíc se těšily
na návštěvu u čarodějnice v její kuchyni.
Nejdříve musely pomoci kouzelného hesla
přivolat čarodějnici a ta je pozvala k sobě
do čarodějnické kuchyně. Nebyla to jednoduchá cesta.
Ve zrádné bažině hledaly kameny, po kterých se
dostaly do čarodějnické kuchyně. Cestou potkaly
pavouky, žáby, hady, myši a jinou havěť. Čarodějnice
vařící lektvary dětem zadávala nelehké úkoly,
po jejichž splnění mohly za odměnu ochutnat žížaly,
červy, stonožky a čarovný lektvar, dospělí i netopýří
krev. Malým čarodějnicím se tento náročný úkol moc
líbil a plnily ho několikrát za sebou až doby, kdy došly
zásoby. A kdo vlastně byla ta čarodějnice? No přece
Justýnčina maminka - Jitka Jiříková.
Taky jsme se po roce zajeli podívat do jihlavské
zoo, co je zde nového, kolik přibylo mláďat, a poprvé
jsme navštívili pavilon, kde chovají krokodýly.
Součástí návštěvy zoo byl i vzdělávací program
o zvířatech. Děti si mohly vzít do rukou švába, hada,
ještěrku a myš. A ukázaly nám dospělým, že není třeba
štítit se, nebo se dokonce bát, i takových, pro mnohé
odpudivých, tvorů. Nikomu nevadilo, že občas padaly
i kapky deště, měli jsme přece pláštěnky a v batůžku
dobrůtku od maminky, na kterou jsme celou dobu těšili.
Výlet do Zoo Jihlava a další překvapení, které
děti čeká v červnu u příležitosti jejich svátku,
sponzorovala částkou 5 000 Kč firma Tunkr, spol. s.r.o.
zastoupená panem Drahomírem Tunkrem. Firma Tunkr,
spol. s.r.o. Mateřskou školu Přibyslavice sponzoruje
mnoho let. V lednu 2016 děti dostaly od této firmy
interaktivní tabuli v hodnotě 60 000 Kč.
Ve školním roce 2015/2016 nás podporují
všichni rodiče podle možností - převážně výtvarným
materiálem, dekoracemi, focením, manuální prací,
nápady, spoluúčastí na akcích atd. Sponzorovala nás
i PBS Velká Bíteš, a. s.. Děti dostaly od firmy pastelky
v hodnotě 3000 Kč.
Děkujeme za spolupráci a obracíme se
na všechny, kteří chtějí s MŠ spolupracovat nebo ji
podporovat. Jsme vděčni za každou pomoc.
Děkujeme a přejeme vám všem krásné slunečné dny.
kolektiv MŠ Přibyslavice
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Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je
potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších
vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice České republiky. Pro
cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012
došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem
neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas
pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let. Vzhledem k nestabilní bezpečnostní
situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá
letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po většině států Evropy pouze
s občanským průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny
a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského průkazu
pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla
rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě
zpracuje úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. Při
podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již
platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného listu. Lhůta pro vydání cestovního
pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné
požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn
poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra
na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat u zastupitelského
úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor
na to, že některé státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu
při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu,
popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy
a území – informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová, náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy

HISTORICKÉ OKÉNKO
Jan Hus - životní příběh
„Nyní rozmnožena jest nepravost, protože
vystydla v nás láska." JH

pouze kritika tehdejšího společenského systému
nebo samotná podstata osobnosti Jana Husa?
Pojďme se projít životním příběhem tohoto
zajímavého člověka a možná nalezneme
odpovědi na naše otázky.
Mistr Jan Hus byl bezesporu
osobností, která významně ovlivnila
dějiny Evropy i celého světa. Stejně jako
každý z nás i on byl formován a
ovlivňován už svým dětstvím. Světlo světa
spatřil kolem roku 1370 v jihočeském

Blíží se den, kdy si každoročně
připomínáme
výročí
upálení
reformátora,
kazatele,
teologa
a myslitele mistra Jana Husa, o kterém
slyšel snad každý z nás. Co však
o něm ve skutečnosti víme? Kdo to
přesně byl a o jakou pravdu, za kterou
byl ochoten zemřít vlastně šlo? Byla to
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Husinci. Na památku svého rodiště si později začal
prohlášen papež. Jenže papežové byli hned tři
říkat „Hus", aby se odlišil od ostatních Janů. Narodil se
a navzájem spolu bojovali. Nebylo lehké se v těchto
do chudé venkovské rodiny, o jeho rodinných poměrech
situacích orientovat.
toho mnoho nevíme. Otec snad brzy zemřel, nebo byl
Tohle všechno vnímal Jan Hus a jeho postoje se
zaneprázdněn zajišťováním obživy, protože malý Jan
začínaly měnit. Už na univerzitě se setkal s učením
přilnul především ke své mamince. Byla pro něj
Angličana Jana Viklefa (John Wycliffe 1320-1384),
příkladem hluboké zbožnosti, od ní se také naučil
který hlásal myšlenky na tehdejší dobu naprosto
přijímat lásku, kterou tak uměl v dospělosti zase dávat
převratné, např. že největší duchovní autoritou je Bible
ostatním.
nikoliv papež, jehož nazýval antikristem, že zpověď,
Jako dítě musel být Jan nadaný, protože jeho
odpustky i očistec jsou jen výmysly lidské, a dokonce
rodina se rozhodla za cenu nesmírných obětí dát ho
požadoval, aby se církev vzdala majetku ve prospěch
na studie a tím mu zajistit lepší život. Sám Jan Hus
potřebných. Byl samozřejmě prohlášen za kacíře a jeho
později, když zpytoval své svědomí, přiznával, že šel
stoupenci pronásledováni. Viklefovy myšlenky
studovat na kněze, aby se měl
kupodivu našly větší ohlas u nás
dobře „když jsem byl pouze
než v rodné Anglii. Jan Hus,
žáčkem, měl jsem tehdy mysl,
přestože nesouhlasil se všemi
abych byl brzo knězem, měl dobré
články učení, prohlásil: „Nevzal
bydlo a rúcho a byl lidem
bych plnou kapli zlata, abych
vzácen". Na pražské univerzitě
ustoupil od pravdy, kterou jsem
získal
nejprve
titul Mistr
poznal ze slov Viklefových ".
svobodných umění, poté se stal
Jan Hus se brzy stal
na téže univerzitě učitelem
výjimečným kazatelem a na jeho
a současně studentem teologie,
kázáních v Betlémské kapli
aby se mohl naplnit jeho sen být
bývalo
doslova
„narváno".
knězem. Tím se nakonec po vysvěcení skutečně stal
Z kazatelny totiž vyslovoval myšlenky, na které se
a za několik měsíců byl ustanoven kazatelem
obyčejný člověk bál jen pomyslet a které zároveň byly
v Betlémské kapli.
lékem ztrápené duši - že před Bohem jsou si všichni
Mohl být spokojený, ale nebyl. Soudobá
lidé rovni, že každý může přijít k Bohu a nepotřebuje
společnost totiž byla v krizi, na níž lví podíl měla
k tomu prostředníka, protože jediným prostředníkem
tehdejší římskokatolická církev (jiná v té době
mezi člověkem a Bohem je Ježíš Kristus, nikoliv
neexistovala), která se postupně zpronevěřila svému
církevní hodnostáři nebo náboženské úkony. Tyto i jiné
původnímu poslání - kázání evangelia, pomoci
myšlenky nacházel v Bibli, která vždy byla pro Jana
utiskovaným a chudým. Kněží se starali především
Husa autoritou největší. Také často kritizoval zcela
o svoje sobecké zájmy. Prosté, bezbranné lidi doslova
upadlou morálku většiny tehdejších kněží. Dobovou
dřeli a snažili se z nich dostat co nejvíce peněz. Nejen
zvláštností bylo kázání v češtině. Bohoslužby totiž
že museli odvádět pravidelné daně, ale také platili
běžně bývaly vedeny v latině, které prostí lidé nemohli
vysoké částky za povinné církevní úkony, jako křest,
rozumět. Jan Hus dobře věděl, že opravdová svoboda
svatba, pohřeb apod. Vrcholem všeho byl prodej
člověka začíná jeho svobodou v myšlení.
odpustků. Církev namluvila lidem, že jejich hříchy
Husovy bohoslužby ale neuchvacovaly pouze
mohou být odpuštěny jedině za peníze.
chudé lidi. Opravdovost a ryzost jeho projevu
Z dnešního pohledu se tyto skutečnosti jeví
způsobovaly, že mezi pravidelné návštěvníky
až neuvěřitelné. Musíme ale pochopit mentalitu
Betlémské kaple patřili také bohatí, vlivní měšťané,
středověkého člověka, která byla jiná než ta naše.
šlechta a dokonce česká královna Žofie, která byla
Tehdy neexistoval ateismus, lidé toužili po vztahu
Husovou velkou podporovatelkou. Její manžel, král
s Bohem jako přirozeném zdroji života. Právě tato
Václav IV., zpočátku Jana Husa také podporoval,
jejich touha byla zneužita. Většina chudých lidí
později ale jeho přízeň kvůli politickým tlakům
neuměla číst, a proto netušila, že jednání kněží je
ochladla.
v ostrém rozporu s pravdou zapsanou v Bibli. Velké
Husova kázání se z pochopitelných důvodů
neshody panovaly také uvnitř církve samotné. Za hlavu
nelíbila jeho nadřízeným, především pražskému
církve byl, opět v naprostém nesouladu s Biblí,
arcibiskupovi. Jan Hus byl perzekuován a později
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uvržen do klatby, což znamenalo zákaz kázání a vedení
bohoslužeb. Tento zákaz příliš nerespektoval, uchýlil se
ale raději na venkov, kde pro něj bylo bezpečněji. Právě
tam k jeho sluchu dolehla zpráva o konání velkého
církevního koncilu v Kostnici.
Tento koncil byl svolán hlavně kvůli odstranění
papežského schizmatu, tedy trojpapežství, ale měl
projednávat i celkovou reformaci církve a její očištění
od kacířských nauk. Proto byl do Kostnice pozván i náš
Jan Hus. Šel svobodně a dobrovolně, v dobré víře
doufal, že na koncilu obhájí své názory. Netušil, že tato
cesta bude jeho poslední, přestože určité pochybnosti
o svém šťastném návratu měl.
V Kostnici s ním nejprve bylo zacházeno slušně.
Bydlel v měšťanském domě, brzy byl ale uvržen
do vězení. Panovala totiž obava, že by mohl šířit svoje
myšlenky mezi místním prostým lidem. Také další
vývoj situace neodpovídal Husovu očekávání. Nedostal
žádnou příležitost svoje učení obhájit, už od začátku
na něj bylo pohlíženo jako na kacíře a požadováno
zřeknutí se „bludných" tezí, z nichž některé byly
dokonce vymyšlené jeho odpůrci. To Jan Hus ale udělat
nemohl, protože by se tím zpronevěřil celému svému
životnímu dílu, svému svědomí a poznané životní
Pravdě, jak dokládají jeho slova: „...hle, tito biskupové

mě vybízejí k tomu, abych odvolal a odpřisáhl, bojím se
to učiniti, abych nebyl lhářem před tváří Páně a také
abych neurazil své svědomí a Boží pravdu...".
Proto byl Jan Hus odsouzen k potupné smrti
upálením na hranici. V den vykonání rozsudku 6. 7.
1415 prý panovalo v Kostnici krásné letní počasí.
Na akt upálení se přišlo podívat snad celé město. Když
přivedli Jana Husa před hranici, padl na kolena a modlil
se s radostnou tváří. Okolo stojící svědkové ho slyšeli
a říkali: „My nevíme, které a jaké věci dříve činil nebo
mluvil, teď však vidíme a slyšíme, že svatá slova se
modlí a mluví." Poté byl přivázán ke sloupu, po bradu
obložen dřívím a ještě jednou dotázán, zda chce odvolat
a zachovat si život. Odmítl, hranice byla zapálena. Hus
se stále modlil, dokud mu vítr nevehnal plamen
do tváře. Tak skončil život mistra Jana Husa.
Umlčet jeho myšlenky se však nepodařilo nikdy.
Přenáší se staletími až dodnes. Měnily nejprve Evropu,
poté celý svět a mění ho stále. Na jeho myšlenkách
stavěli mnozí, které už nešlo zastavit. Patřil k nim
i učitel národů J. A. Komenský, pro něhož byly pravdy
objevené Janem Husem základem jeho životního
postoje a poslání. To už je ale jiný příběh.
Lenka Rafaelová, lenka@rafael.cz

ZVEME VÁS...
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SOFT-TENISOVÝ TURNAJ
TS Přibyslavice pořádá 17. ročník softenisového turnaje, zakončený zábavou s rockovou
kapelou Scream rock.

Kategorie: čtyřhra muži + čtyřhra smíšené páry
Termín: 7. – 9. července 2016 (čtvrtek – sobota)

Vyhlášení vítězů a zábava s tombolou proběhne v sobotu.
Přihlášení do turnaje je možné v hospůdce U hřiště nebo na tel. 602791638.
Srdečně zvou pořadatelé
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Tradiční
krojovaná pouť 2016
Program:

středa 22. června – neděle 26. června
v Přibyslavicích na tenisovém kurtu

Středa 22. června
17.00 hod.
Zahájení Přibyslavské poutě- stavění máje
Čtvrtek 23. června
16.00 hod.
Dětský den
Pátek 24. června
20.00 hod.
Rocková zábava se skupinami Accort a Renovace
Sobota 25. června
13.00 hod.
Stárci a Chasa zve občany za doprovodu
dechové hudby Galánka na večerní zábavu
20.00 hod.
Slavnostní nástup - kolečko pro Chasu
21.00 hod.
Moravská beseda
24.00 hod.
Půlnoční překvapení
K tanci a poslechu bude hrát skupina Akcent
(moderna střídaná dechovou hudbou)
Neděle 26.
14.00 hod.
15.00 hod.
16.00 hod.
16.30 hod.

června
Krojovaný průvod od obecního úřadu
Moravská beseda
Vystoupení dětí z chasičky
Československá beseda

K tanci a poslechu bude hrát
dechová hudba Galánka
Těší se na Vás stárci Vladimír Kala, Tereza Kratochvílová a Chasa z Přibyslavic
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UPOZORNĚNÍ
Minulý týden bylo ukončeno středeční dopolední setkávání se maminek s dětmi v obecní knihovně. V případě
zájmu se prostor za tímto účelem otevře na podzim s příchodem nevlídného počasí.

INZERCE - PRODEJ
Pro zrušení komínů na chalupě v Přibyslavicích prodám velmi levně odzkoušená zánovní koupelnová kamna
na tuhá paliva včetně redukčního ventilu, baterie a technických dokladů. Cena dle dohody. Nezávazné informace na
tel. čísle 732 221 605.

Zpravodaj P+R, 3/2016, 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: Anna Antlová, Valérie Blažková, Jana Habánová, Zuzana Kozlová, Michaela Kubíčková,
Alena Lupínková, Jana Pavlů, Lenka Rafaelová, Ivan Varmuža. Zpravodaj byl vytištěn na náklady obce.
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