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Po předchozím tematicky různorodém a prostorově 
objemnějším čísle přinášíme (a to doslova, neboť jak 
asi většina z vás tuší, výtisk do schránky nedolétne, ale 
vsune ho do ní ruka jednoho z našich pravidelných 
dobrovolných roznašečů) vašich domácností tentokrát 
skromnější verzi našeho zpravodaje.  

S příchodem jara místní spolky soupeří o vaši účast 
a s plánovanými akcemi se roztrhl pytel. Hned v půlce 
dubna se můžete připojit k celorepublikové akci 
Ukliďme Česko a pomoci tak zbavit obecní prostory 
nepořádku. Jako nepostradatelnou výbavu zájemcům 
doporučuju gumové rukavice a nádobu na množství 
exkrementů, mezi kterými přes snahu obce usnadnit 
majitelům úklid po vlastních miláčcích rozmístěním 
sáčků u odpadkových košů, pořád kličkujeme. 
(Nejjednodušší je zvolit při procházkách obcí střed 
silnic, i když se pak vystavujeme riziku přejetí 
některým z projíždějících závodníků, kteří snad 
rychlou jízdu v našich nepřehledných uličkách 
považují za skvělou průpravu pro rallye závod.)  

I když se nechci někoho dotknout nebo dokonce 
urazit hrstku místních aktivních nadšenců, nebojím se 
nahlas vyjádřit názor, že spíš než tato akce, přiláká 
většinu tradiční událost „pálení čarodějnic". V naší 
malé obci můžete 30. duben veřejně oslavit hned 
na třech místech! V Radoškově společně s dětmi, 
vzpomínkově v lomu s omladinou nebo s hasiči 
na bývalém hřišti. Věřím, že všechna pojetí si najdou 
své příznivce. A co o této noci čteme ve wikipedii? 

„Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk 
a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé scházejí 
u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Na některých 
místech se staví májka. Mimo lidové zvyky se také 
jedná o druhý největší Satanský svátek. Na tuto noc 
připadala největší sabat Satanských kultů. 

Noc z 30. dubna na 1. května byla pokládána 
za magickou. Svátek se původně pravděpodobně slavil 
o úplňku, jenž byl nejblíže dnu  nacházejícímu se 
přesně mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem. 
Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají 
na čarodějnický sabat, a skutečně je tato noc jedním 
z největších pohanských svátků. Lidé také věřili 
například v otevírání různých jeskyní a podzemních 
slují, ve kterých jsou ukryty poklady. Hlavním smyslem 

tohoto starého lidového zvyku byla pravděpodobně 
oslava plodnosti. 

Na ochranu před čarodějnicemi (původně před 
zlými duchy a démony obecně, čarodějnice jsou 
až výsledkem inkvizičních procesů) se na vyvýšených 
místech zapalovaly ohně. Postupem času se z těchto 
ohňů stávalo „pálení čarodějnic“. Zapalovala se 
smolná košťata a vyhazovala se do výšky. Popel 
z těchto ohňů měl mít zvláštní moc pro zvýšení úrody. 
Někdy se rozhrnutým popelem vodil dobytek k zajištění 
plodnosti, jindy se přes oheň skákalo kvůli zajištění 
mládí a plodnosti. V Německu se čarodějnice slétávají 
na čarodějnický sabat do Brockenu. Podobný svátek se 
slaví v mnoha jiných evropských zemích (Slovensko, 
Skotsko, Irsko, Wales, Švédsko, Finsko, Polsko, 
Německo)." 

Kromě zmíněných tradičních událostí vás chceme 
pozvat na ty, z nichž se tradice stát teprve mohou: bleší 
trh, který se zdá vhodnou příležitostí k navštívení 
přibyslavické sokolovny, kterou se naši novodobí 
sokolíci snažili celou zimu uvést do stavu vhodného 
k užívání. Její odolnost pak v květnu prověří ping-
pongový turnaj. Připomínáme vám také pokračující 
pravidelné sportovní, taneční i společenské aktivity. 

Samozřejmě nechybí informace o činnosti 
zastupitelstva (od zastupitelky J. Pavlů) a znovu 
rozverná zpráva o jeho veřejném jednání 
(od zastupitele Ivana Varmuži). 

Informace o legislativních změnách v účetnictví 
spolků, které nám přibližuje R. Moučka v článku 
o aktivitách Mysliveckého spolku Přibyslavice - 
Radoškov, by mohly posloužit dalším místním 
spolkům. Ostatní se v něm také dozví, jaké radosti 
i starosti myslivcům přinesl uplynulý rok. 

Na veselý masopustní průvod přibyslavické Chasy 
zavzpomínáme s Michaelou Mičánkovou a já věřím, že 
všechny plánované akce se vydaří, že nám při nich 
bude (netradičně) přát počasí a že si je užije mnoho 
zúčastněných. A ti ostatní možná budou litovat své 
absence při přečtení příštího čísla zpravodaje. 

 
Příjemné čtení vám přeje 

                    Zuzana Kozlová, šéfredaktorka 
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Poslední dobou se na jednáních velice často setkáváme 
s problematikou týkající se pozemků, se kterou se 
doslova „roztrhl pytel“. Došlo k odkupům částí 
soukromých pozemků, které leží pod obecními 
komunikacemi nebo v jejich blízkosti (například ulice 
Mistrovská), a k úpravám tras cest v chatové oblasti. 
Koncem loňského roku a začátkem toho letošního byly 
geodeticky zaměřeny některé další pozemky ležící 
na komunikaci na ulicích Mistrovská a U Hřiště. 
Zároveň bylo zadáno zaměření pozemků ležících 
na jedné z místních komunikací v Radoškově. Nově 
zaměřený stav je v současné době konzultován 
s majiteli dotčených pozemků. Díky této činnosti se 
daří uvádět do souladu zápisy v katastrálních mapách 
se skutečným stavem a zajistit přístup občanů na jejich 
pozemky přímo z pozemků obecních. Nutno 
podotknout, že těchto pozemkových nesrovnalostí je 
velké množství a k narovnání bude zapotřebí hodně 
času a trpělivosti. Kromě odkupů menších částí 
pozemků byla na zasedání Zastupitelstva obce 
Přibyslavice konaném dne 7. 3. 2016 schválena kupní 
smlouva, která se týká odkupu pozemků ležících 
pod budovou čistírny odpadních vod a v její blízkosti. 
Velice si ceníme vstřícnosti všech majitelů pozemků, 
kteří vycházejí obci v těchto jejích aktivitách vstříc.  

Stejně jako obec jsou aktivní i její občané. Na obec 
bylo podáno několik žádostí o odprodej nebo směnu 
obecních pozemků. Všechny žádosti podané oficiální 
cestou je zastupitelstvo povinno projednat na svém 
veřejném zasedání, což se pravidelně děje. Nakládání 
s nemovitým majetkem obce podléhá ustanovení § 39 
zákona o obcích, jehož první odstavec říká: „Záměr 
obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, 
pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec 
zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím 
v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce 
obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit 
a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit 
způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr 
nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný. 
Nemovitost se v záměru označí údaji podle zvláštního 
zákona platného ke dni zveřejnění záměru.“ Z toho 
vyplývá, že není možné sepsat smlouvu o jakémkoliv 

z výše zmíněných úkonů pouze na základě ústních 
jednání. Po zveřejnění záměru obec obdrží nabídky, 
které posoudí, a případné návrhy smluv týkající se 
nakládání s nemovitým majetkem musejí získat 
souhlas zastupitelstva obce vyjádřený jeho usnesením. 
Neoddiskutovatelnou samozřejmostí v nakládání 
s obecním majetkem je hospodárnost. Obecní majetek 
by měl především sloužit k rozvoji obce a k zajištění 
potřeb většiny jejích občanů. 

Na základě diskuse na zasedání Zastupitelstva obce 
Přibyslavice budou pokračovat projektové přípravy 
pro vybudování přechodu pro chodce na hlavní silnici 
II/602. Přechod by měl být doplněn ostrůvkem 
a osvětlením. S vybudováním přechodu souvisí také 
posun autobusové zastávky směrem na Brno přibližně 
na úroveň zastávky ve směru na Velkou Bíteš. 
Navazovat bude vybudování chodníku. Jako vhodnější 
se jeví jeho vedení po polích podél komunikace. 
Z toho vyplývá, že bude nutné vést jednání s majiteli 
dotčených pozemků.  

Mírně se také zlepšila „chodníková“ situace 
na ulici Radoškovská, a to v místě, kde by část 
chodníku měla vést po pozemku, který je v současné 
době převáděn zpět do vlastnictví Benediktinského 
opatství Rajhrad. Opatství přislíbilo, že potřebnou část 
pozemku převede do majetku obce bezplatně.  

Od roku 2016 se bude z důvodu vybudování 
splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod platit 
stočné. Pro rok 2016 je stanovena výše platby 
na jednoho občana nebo objekt určený k rekreaci 
na 900,- Kč. Stočné bude splatné do konce června 
tohoto roku. Úhrada může být provedena v hotovosti 
na obecním úřadě nebo převodním příkazem na účet 
obce. S každým majitelem nemovitosti, resp. 
zástupcem za nemovitost, bude podepsána Smlouva 
o odvádění odpadních vod.  

I v tomto roce je zastupitelstvo obce rozhodnuto 
podporovat činnosti místních spolků i jednotlivců, 
vedoucí k udržení tradic a ke zpestření veřejného 
života v obci. 

 
Za zastupitele Přibyslavic  
                                                                      Jana Pavlů 

 
 

 
 

ZPRÁVY Z PRACOVNÍCH JEDNÁNÍ ZASTUPITELŮ 
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V sobotu 13. února proběhl stejně jako loni 
v Přibyslavicích i Radoškově masopustní průvod 
masek. Průvod byl opět pořádán pod záštitou Chasy. 
Vítány ovšem byly všechny masky, které měly chuť 
strávit s námi tento zábavný den. Dopoledne nám 
trošku znepříjemňoval mírný déšť, ale to naši 
masopustní bandu neodradilo. Déšť neodradil ani 
panenku Barbie, která se dostavila spolu s Kenem. 
Později se déšť podařilo Slunečníkovi a jeho bratru 
Měsíčníkovi zahnat. Kolem průvodu pobíhali tři 
závodní pštrosi, kteří se museli neustále krotit, aby 
nepřekračovali povolenou rychlost v obci. Pokud máte 
doma problém se škůdci, právě v tento den jste mohli 
za menší úplatu využít služeb našich deratizátorů. Tyto 
masky spolu s dalšími vydařenými kostýmy obešly 
za doprovodu hudby celou obec. Opět nechybělo již 

tradiční občerstvování, posilňování a zahřívání, 
na které se spousta z nás velice těšila. Odpoledne se 
tato veselá parta přesunula do Radoškova. Návštěvou 
Radoškova ale tento masopustní den nekončil. Večer 
na hasičské zbrojnici proběhla již druhá masopustní 
zábava. Letos nám k tanci a poslechu hrála rocková 
skupina Scream Rock. Kdo se na zábavu vydal 
v masce, mohl se zúčastnit soutěže o nejlepší masku. 
Jistě mi dáte za pravdu, že masky byly letos opravdu 
dobře promyšlené a originální. My si přejeme, aby celé 
masopustní partě kreativita vydržela i do příštího roku. 
Pokud máte v hlavě nápad na parádní masku, 
nenechávejte si ho pro sebe a přijďte si užít masopustní 
průvod příští rok s námi.  

      
   Michaela Mičánková

 
 
 
Dne 7. března se opět sešla místní prodloužená ruka 
státu alias Zastupitelstvo obce Přibyslavice (Radoškov 
je považován za místní část, proto se také volí do 
zastupitelstva obce Přibyslavice, nikoliv Radoškova a 
Přibyslavic), aby opět zasáhla do osudů spoluobčanů, 
některým více než jiným. Čtyři řady židlí se ukázaly 
pro zvědavé občany trochu předimenzované, stejně 
jako sedm židlí pro zastupitele, neboť po řádné omluvě 
dva ze zvolených chyběli. Neboť však platí, že i v pěti 
lidech lze zahrát slušné divadlo, tak i v pěti 
zastupitelích je možné schvalovat usnesení v pořadí 
dle veřejného oznámení.  

Rozjezd byl poněkud pomalejší. Rozpočtová 
opatření jsou nutná, protože vyrovnávají disproporce 
v minulosti odhlasovaných výdajích a těch skutečných. 
Přesto, jsou to jen suchá čísla, tentokráte v částkách, 
kvůli kterým by ani nestálo vstávat do práce. 
Následoval výsledek hospodaření mateřské školy a 
účetní závěrka stejné instituce. A opět čísla. Pak již 
začala vzrušená diskuse, a to hlavně mezi zastupiteli 
a vlastníky pozemku, jež by rádi směnili za lépe 
zastavitelný obecní pozemek. S metry čtverečními se 
střílelo od pasu až tráva létala a rýče se lámaly. 
Vzrušení však postupně sláblo s opakujícími se 
argumenty pro a proti, až unavení zastupitelé kývli, 
ovšem trochu lišácky, neboť o podmínkách směny se 
bude ještě jednat.  

Joj, dalším bodem bylo schvalování smlouvy 
o zemědělském pachtu. Pro neznalé agrárního 

názvosloví bylo nesnadno si představit pod pojmem 
„pacht“ něco konkrétního. A tak jsme se nejdříve 
dozvěděli, že pacht je vlastně pouze pronájem 
zemědělské půdy a že to klidně může být schváleno. 
Stalo se. 

Pro všechny občany připojené k nově zbudované 
kanalizaci platí nutnost uhradit příspěvek 
na zkulturnění odpadních vod, bylo toto připomenuto 
dalším usnesením zastupitelstva, které říká: připlatíte 
si. Ne mnoho a nikoliv vůlí zastupitelů, nýbrž 
podmínkami dotačního programu. K čističce 
odpadních vod se vázal i další bod, a to schválení 
odkupu pozemků, na kterých čistička stojí. 
Ano, předchozí větu stojí za to přečíst ještě jednou. 

Když už nebylo možné nalézt úsměv ani na těch 
největších optimistech v sále, přišla na řadu otázka 
mezinárodní a lidsko-právní, konkrétně právo národa 
na vlastní stát: vyvěsit či nevyvěsit vlajku Tibetu na 
obecním úřadě? První, ovšem docela podstatnou 
otázkou bylo, kde takovou vlajku sehnat 
v následujících dvou dnech. Ta se však vyřešila 
s přihlášením jednoho z přítomných, že takovou doma 
má a rád ji poskytne, ovšem pouze za dobrého počasí, 
neb je malována temperkami. Druhou, a asi 
podstatnější otázku, proč se vyvěšování vlajky váže 
k 10. březnu, nebyl nikdo schopen přesně odpovědět, 
a proto nemá význam se takto prezentovat jako 
zastupitelstvo. Ani protiargument, že se jedná 
o zdaleka nejhezčí vlajku světa a rozzáří trochu 

STALO SE... 

Masopust 

Z jarního jednání zvolených 
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ponurou fasádu obecního úřadu, nebyl vzat v potaz. 
Vlajka Tibetu byla letos v obci vidět pouze na domě 
jednoho z bývalých zastupitelů. 

Ještě před diskusí, která nebyla po předchozích 
zdlouhavých hovorech až tolik výživná, byla 
projednána stavba chodníku k zastávkám na státní 
silnici a vybavení přechodem s ostrůvkem. Finální 
podoba ještě není známa. Jisté je však to, že pokud 
bude dílo realizováno, chodník začne u hasičské 
zbrojnice, vyšplhá se před kapličkou na kraj pole 

a potáhne se dále podél silnice až k zastávkám. A když 
vše půjde dobře, zaplatí většinu dlažebních kostek 
i bílou barvu na zebry některý z nadřazených orgánů. 

Doplnění autora: 10. března se tibetské vlajky 
vyvěšují jako připomenutí protičínského povstání 
v roce 1956, které bylo krvavě potlačeno a Tibeťané 
nadále zůstávají v područí Číny. Jedná se také 
o symbolickou podporu jejich boje za svobodu. 
A příště může být vyvěšena. 

-iv- 
 
 
 
 
 
Až téměř na poslední chvíli reviduji „loňský“ rok 
a činnost MS Přibyslavice – Radoškov za uplynulé 
období. Ale ani tato pozdní lhůta pro vydání článku ve 
zpravodaji nestačí, abychom mohli uzavřít všechny 
kapitoly našeho hospodaření. Většina myslivecké 
činnosti není řešena v rámci roku kalendářního, 
ale v rámci roku mysliveckého, který začíná 1. 4. 
a končí vždy 31. 3. následujícího roku. Toto období 
mysliveckého roku vychází z praxe, která vycházela 
z přírodních zákonů a života zvěře. 

V dnešní moderní společnosti nám pak tento fakt 
komplikuje řada pro někoho běžných termínů – 
například období zdaňovací, různých ohlašovacích 
povinností apod. 

Mimo běžné praxe v honitbě pro nás rok 2015 
proběhl ve znamení řady činností vyvolaných zejména 
vnějšími okolnostmi, ať už očekávanými (zejména 
legislativní změny dotýkající se naší činnosti, změny 
ve vlastnictví honebních pozemků apod.), tak i méně 
očekávanými až mimořádnými (zejména škody zvěří 
a změny v členské základně, ke kterým má dojít, 
apod.).   

Legislativní změnou je zejména platnost nového 
Občanského zákoníku (dále jen NOZ) a jeho 
ustanovení řešící spolkovou činnost, dále pak Novela 
zákona o účetnictví a k tomu všemu nejednotný výklad 
a uplatňování těchto norem českými úřady.  

Jedna z těchto novinek, která by mohla zaujmout 
i členy jiných spolků v obci je Novela zákona 
o účetnictví č. 221/2015 Sb., která nabyla účinnosti 1. 
1. 2016 a níže se v bodech dotýká například tohoto: 

•  znovuzavedení jednoduchého účetnictví (spolky, 
církve, honební společenstva), 

• v návaznosti na zavedení jednoduchého 
účetnictví se zavádí i sankce pro jednoduché účetnictví 
(§ 37a odst. 4) – pokuta 100 tisíc Kč (např. za to, že 

jednoduché účetnictví není vůbec vedeno) a pokuta 50 
tisíc Kč (např. za neuschovávání účetních záznamů 
nebo za nezveřejnění přehledu o majetku a závazcích). 
Stávající sankce – např. pokuta dle § 37a ve výši 6 % 
hodnoty aktiv za nevedení účetnictví či 3 % hodnoty 
aktiv za nezveřejnění účetní závěrky či výroční zprávy 
- se nemění,  

• účetní závěrku musí nadále zveřejňovat účetní 
jednotky zapsané v obchodním rejstříku. Nově musí 
účetní závěrku (v případě účetních jednotek vedoucích 
jednoduché účetnictví přehled o majetku a závazcích) 
zveřejňovat účetní jednotky zapsané v jakémkoli 
rejstříku (např. tedy i spolky zapsané v rejstříku 
spolků), § 21a odst. 2 a 4, 

• v souvislosti s novou povinností zveřejňování 
účetních závěrek všech účetních jednotek, které se 
zapisují do veřejného rejstříku, je vhodné jistě 
připomenout i přechodné ustanovení novely zákona: 
účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku 
a nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou 
auditorem, zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu 
za účetní období, které započalo v roce 2014, jejich 
uložením do sbírky listin nejpozději do 31. března 
2016 a účetní jednotky, které se zapisují do veřejného 
rejstříku a nemají povinnost mít účetní závěrku 
ověřenou auditorem, zveřejňují účetní závěrku 
a výroční zprávu za účetní období, které započalo 
v roce 2015, jejich uložením do sbírky listin nejpozději 
do 30. listopadu 2017.  

Na základě NOZ jsme přejmenovali Myslivecké 
sdružení (zkratka MS) na Myslivecký spolek 
Přibyslavice – Radoškov a tuto změnu jsme nechali 
řádně zapsat v Obchodním rejstříku. Nyní budeme 
pokračovat v přípravě úprav stanov a dalších pravidel 
našeho hospodaření. 

ZE ŽIVOTA OBCE 

Myslivecký spolek Přibyslavice - Radoškov  aneb Rok ve znamení změn 
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Z ostatních činností je důležité zmínit organizaci 
a účast při několika společenských akcích, mezi které 
patřil jarní a předvánoční myslivecko-lesnický 
program pro děti z místní mateřské školky, zajištění 
menšího občerstvení k vánočnímu stromku 
v Přibyslavicích či tradiční zimní myslivecká zábava, 
která se konala na hasičce. Dále pak to byla organizace 
a zajištění několika společných lovů, kterých se 
účastnil vysoký počet myslivců a přátel myslivosti, 
i stále rostoucí počet lovecky upotřebitelných psů. 
Tyto společné lovy v letošním roce nebyly pořádány 
pouze jako setkání lidí se společným zájmem 
uspořádání tradiční akce, jakou je „naháňka s poslední 
lečí“, ale zejména jako cílené akce za účelem snížení 
počtu černé zvěře v naší honitbě. Ne vždy byl tento cíl 
naplněn, a to zejména z toho důvodu, že se zvěř 
v honitbě v den pořádání společného lovu 
nevyskytovala. Toto je však dlouhodobá a častá 
záležitost, se kterou se snažíme více nebo méně 
úspěšně poprat. Ve většině případů však byly společné 
lovy úspěšné a dosáhli jsme na dobré výřady. 
Při vysokém počtu účastníků, včetně loveckých psů 
nedošlo k žádným zraněním či poškození cizího 
majetku a v případě poraněné zvěře bylo vždy učiněno 
maximum k jejímu nalezení (dosled v den akce, druhý 
den kontrolní dosledy s barváři, prohlídka míst kam 
zvěř zatahuje, spolupráce se sousedními myslivci 
apod.). I proto zde využiji tohoto prostoru, který nám 
byl dán, abych poděkoval všem členům podílejícím se 
na organizaci těchto náročných akcí, všem účastníkům 
za bezpečné a slušné chování a všem spoluobčanům 

a náhodným kolemjdoucím za trpělivost a vstřícnost 
při respektování pravidel bezpečného chování. Snad 
i mimo jiná opatření tyto akce pomohly 
a v letošním roce nebude docházet k poškozování 
zemědělských kultur vyššími počty černé zvěře, která 
k nám krátkodobě za tímto účelem přichází zejména 
ze sousední honitby Stříbrnice.  

K závěru kalendářního roku pak došlo k zásadní 
změně vlastnictví významné části honebních pozemků, 
kdy povětšinou lesní pozemky byly převedeny 
ze správy LČR, s. p. zpět do vlastnictví 
Benediktinského opatství v Rajhradě. Nový vlastník 
má nyní ve vlastnictví i většinu lesů kolem Lesního 
Hlubokého, kde má také sídlo jeho správce. Čas nám 
ukáže, jak se nový významný vlastník postaví 
ke správě svého majetku a k uplatňování práva 
myslivosti a jestli bude podporovat místní mysliveckou 
spolkovou činnosti v katastru obce Přibyslavice 
a  Radoškov. 

Většina aktivit však neskončila k 31. 12. 2015, ani 
neskončí k 31. 3. 2016, ale budeme se jimi zabývat 
celý další rok a budou mít vliv na další fungování 
Mysliveckého spolku Přibyslavice – Radoškov. Děkuji 
tímto všem subjektům, které naši činnost podpořily ať 
již materiálně, nebo třeba účastí na našich akcích, 
a přeji všem mnoho dobrého. 

 
S pozdravem „myslivosti zdar“ za Myslivecký spolek 
Přibyslavice – Radoškov         

  Ing. Rostislav Moučka 

 
 

 

Nedělní rána v teniskách 
 

Sokol Přibyslavice zve všechny příznivce rekreačního i vytrvalostního běhu na pravidelné 
nedělní výběhy. První odstartuje v neděli  7. února v 9 hod od obecního úřadu a opakovat se 

bude každou následující neděli.  
Jedná se o společný výběh nadšenců, nikoliv závod. Každý, i začínající, běžec je vítán.  

Trasy budou zprvu dvě: kratší - k rozcestí na Svatoslav a nazpět dlouhá 3,2 km,  
                 delší - do Radoškova a nazpět o délce asi 6 km.  
Běží se za plného provozu…☺ Každý na svou vlastní odpovědnost. 
 

Klubovna pro rodi če s dětmi v knihovně 
 

Otevřena každou středu mezi 9. a 11. hodinou. 
Děti si přijdou/přijedou pohrát, stavět, malovat, rodiče si u šálku čaje či kávy popovídat  

- pro všechny se nabízí příležitost opustit okoukané domácí prostředí v čase, kdy procházky 
příliš nelákají. Za přívětivého počasí se můžeme přesunout na blízké dětské hřiště. 

PŘIPOMÍNÁME 
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Kroužek lidových tanečků 

PRO KOHO: 

Pro malé nadšence se zájmem naučit se pár lidových (i jiných) 
tanců ve věku 5 - 13 let. 

KDY A KDE: 

Každé úterý v 17:00 na hasičce v Přibyslavicích. 
 
 
 

 

Mateřská škola Přibyslavice připravuje stravu nejen pro děti ze školky, ale zajišťuje i obědy pro cizí 
strávníky (seniory, maminky na mateřské dovolené, aj.). Strava je připravována s ohledem na zdraví 
nejmenších strávníků, a to je s co nejnižším množstvím soli, tuků a cukrů. Zároveň se hledí na pestrost 
stravy s ohledem na dostatek masa, ryb, ovoce a zeleniny. V současné době není kapacita pro cizí strávníky 
naplněna. V případě zájmu odebírání obědů můžete kontaktovat vedoucí školní jídelny na telefonním čísle: 
733 579 854 nebo e-mailem: jana.habanova@email.cz. Obědy je možné vyzvedávat přímo v budově 
mateřské školy, nebo je zajištěn rozvoz do domu.  

Jana Habánová ml. 
 
 
 
 
 
 
TJ Sokol Přibyslavice zve všechny, kdo se rádi zúčastní již tradiční celorepublikové akce (v naší obci podruhé) 
„Ukli ďme svět – Ukliďme Česko.“ S sebou si prosím vezměte (dle možností) pracovní oblečení, rukavice, pracovní 
obuv a popř. nějaké to pracovní náčiní a především dobrou náladu! ☺ 

 
 
Sraz účastníků v sobotu 16. dubna v 9.00 a to buď: 
 
v Přibyslavicích před hasičkou nebo v Radoškově 
před sokolovnou. 

ZVEME VÁS... 

Ukliďme Česko podruhé 

Nabídka obědů z mateřské školy 
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SEZÓNA HASIČSKÝCH SOUTĚŽÍ ZA ČÍNÁ 

 
16. dubna - Memoriál bratra Pavlíčka v Říčanech 
24. dubna - 1. kolo okresní soutěže v Újezdě 

Přijeďte podpořit naše soutěžní družstvo SDH Přibyslavice  
v nové sezóně! 

 
30. dubna - SDH Přibyslavice zve na „pálení čarodějnic " na bývalé fotbalové hřiště 
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Co: turnaj ve stolním tenise 
Kdy: 21. května 2016 
 
Pro koho: kategorie MUŽI – ŽENY – SMÍŠENÁ 
ČTYŘHRA 
 
Za kolik: startovné 20 Kč / osoba 
Fandící a vlajkonoši mají vstup volný 
 
Registrace účastníků od 15:30 či dopředu u Jiřího Fryče na 
tel. 702439896 
 
Občerstvení zajištěno 

 

  
 
 
 
 
3. června - LETNÍ NOC SDH Přibyslavice za doprovodu kapely Accort 
 
5. června - POHÁDKOVÝ LES pro děti do 12 let, začátek postupně mezi 14. a 15. hodinou na bývalém fotbalovém 

hřišti  
 
5. června - FOTBALOVÝ ZÁPAS SVOBODNÍ vs. ŽENATÍ - začátek v 17 hodin na bývalém fotbalovém hřišti. 

Občerstvení pro hráče i diváky bude zajištěno. Zájemci z řád hráčů nechť se hlásí kapitánům týmů: Ivan 
Varmuža a Martin Kozel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpravodaj P+R, 2/2016, 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: Zuzana Kozlová, Michaela Mičánková, Rostislav Moučka, Michaela Palmová, Jana Pavlů, Ivan 
Varmuža. Zpravodaj byl vytištěn na náklady obce.  

PŘIPRAVUJE SE 


