ZPRAVODAJ
z Přibyslavic a Radoškova
Váţené čtenářky, váţení čtenáři,
právě drţíte v rukou nulté číslo zpravodaje
z Přibyslavic a Radoškova. Byla bych ráda, kdyby
zrcadlil současný, minulý i budoucí ţivot obce,
kdybyste v něm nacházeli potřebné informace,
díky nimţ získáte představu o práci zastupitelstva,
poznáte místní občany a spolky a včas se dozvíte
o zdejších plánovaných společenských událostech.
Věřím, ţe naše práce přispěje k vašemu zájmu
o obecní dění a třeba vás přiměje se na něm
jakýmkoliv způsobem podílet.
Zpravodaj vychází jako oficiální periodikum
zastupitelstva, přesto v něm najdete rubriku
Názory a komentáře, kde nejsou vyjadřována
stanoviska obce a můţe zde kdokoliv z občanů
zveřejnit svůj názor či připomínku (informační i
hodnotící).
V tomto skromném vydání se dočtete
o tématech a rozhodnutích, které zaměstnávaly
naše zastupitele v prvním měsíci po jejich zvolení,
a své ideje vám představí nová starostka Ing. Iva
Hadašová. Zajímavé informace o funkci
a budování kanalizace přináší článek Jiřího Fryče.
Z nedávných událostí se do našeho hledáčku
dostalo veřejné jednání zastupitelstva a
prázdninová soutěţ hasičských druţstev, jehoţ se
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zúčastnili i přibyslavičtí mladíci. Nakonec si
nenechte ujít kalendář plánovaných akcí a zapojte
se do hledání jména zpravodaje.
V dalších číslech bychom chtěli zpravodaj
obohatit o fejetony, rozhovory se zajímavými
občany Přibyslavic a Radoškova, ohlédnutí
za dávnou i nedávnou historií obcí. Seznámíme vás
s činností zdejších spolků, zájmových útvarů
i školky.
Pokud ve zpravodaji něco postrádáte, chtěli
byste ho doplnit vlastními příspěvky, články,
fotkami aj. nebo se stát jako redaktoři trvalou
součástí tvůrčího týmu, neváhejte nám napsat na
emailovou
adresu:
zpravodajpr@seznam.cz.
Přivítáme kaţdý nápad a názor na naši práci.
Příští číslo vyjde na konci měsíce ledna a
najdete ho opět ve svých poštovních schránkách a
na internetových stránkách obce. Pokud chcete
šetřit naše lesy nebo vám více vyhovuje dostávat
zpravodaj do schránky elektronické, napište nám
své přání na výše uvedenou emailovou adresu.
Klidný a spokojený adventní čas vám přeje
Zuzana Kozlová, šéfredaktorka

Slovo STAROSTKY
starostky
SLOVO
Váţení spoluobčané, milí sousedé, přátelé,
těší mne, ţe Vás mohu oslovit prostřednictvím
prvního vydání nového obecního zpravodaje.
V úvodu bych Vám ráda poděkovala
za vysokou účast při volbě nového zastupitelstva,
která vypovídá o Vašem zájmu o dění v obci
i potřebě změn ve způsobu její správy. Vaše volba
mne jen utvrdila v přesvědčení, ţe tuto je nutno
provádět profesionálně.
Většinu zastupitelů, které jste si vybrali, znáte
jako výborné manaţery a profesionály téměř bez
výjimky nezatíţené politickými předsudky. Jsem
ráda, ţe zastupitelstvo vzniklo sloţením
z osobností napříč oběma kandidátkami. Dle mého
názoru v obci naší velikosti není pro politiku
a politikaření místo. Politika lidi rozděluje
a polarizuje, coţ je v přímém rozporu s mojí

představou o našem souţití. Správný manaţer lidi
sjednocuje v našem případě pro společné cíle
a pomíjí drobné nedostatky. To je i můj cíl.
Úspěšná obec stejně jako firma jinak fungovat ani
nemůţe.
Vím, ţe si i vy uvědomujete, ţe léta zaběhlý
systém nejde změnit ze dne na den, ale naší snahou
bude tento čas zkrátit na minimum. Co bych
ale ráda změnila hned, je informovanost
a komunikace s Vámi. Bez znalosti problémů je
nelze vyřešit. Ráda přijmu Vaše návrhy, nápady
i připomínky a budeme se jimi společně zabývat.
Je to naše obec a o kvalitě a způsobu ţití v ní si
rozhodujeme sami. Kaţdý z nás má o tom své
představy, nyní máme jedinečnou příleţitost ty
společné realizovat.
S přátelským pozdravem
Iva Hadašová, starostka obce
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ZPRÁVY Z PRACOVNÍCH JEDNÁNÍ ZASTUPITELŮ
Váţení spoluobčané,
rádi bychom Vás prostřednictvím tohoto
zpravodaje informovali o dění na dosavadních
pracovních schůzkách zastupitelstva.
Schůzek bylo několik a během nich se noví
zastupitelé
zevrubně
seznámili
s pravidly
týkajícími se chodu obce a s administrativou, které
je třeba se věnovat.
Jedním z nejdůleţitějších úkolů bylo najít
takové kandidáty na starostu a místostarostu,
se kterými by většina zastupitelů byla ochotna
spolupracovat a aktivně se podílet na řešení
problémů obce. Rozhodování nebylo jednoduché
a je zřejmé, ţe jeho výsledky nemohou uspokojit
kaţdého z Vás. Nicméně se nám podařilo najít
řešení, které bylo přijatelné pro většinu zastupitelů,
a věříme, ţe pro naši obec bude velkým přínosem.
Dále bylo navrţeno rozdělení pravomocí
a povinností mezi starostou a místostarostou.
Vzhledem k tomu, ţe je situace, ve které dochází
k tomuto dělení v naší obci nová, můţe v tomto
rozdělení dojít ještě k určitým změnám.
Protoţe má zastupitelstvo povinnost zřídit
finanční a kontrolní výbor a dále volí i členy
do Svazku obcí 9 kříţů, byli hledáni vhodní
kandidáti.
Velkou část schůzek zastupitelstva zabrala
diskuze týkající Mateřské školy Přibyslavice,
ve které proběhla kontrola z Krajské hygienické
stanice. Ta konstatovala nedostatky v provozu

a ţádá navrţení postupu, který povede k jejich
odstranění. Vzešlo několik návrhů, které budou
předloţeny na Krajské hygienické stanici, kde
bude probíhat jednání za účasti paní starostky
a jednoho ze zastupitelů. Doufáme, ţe se podaří
nalézt kompromis, který umoţní zachovat stávající
provoz MŠ alespoň do té doby, neţ bude nalezeno
a realizováno dlouhodobé řešení.
Mezi projednávaná témata, která však budou
vyţadovat mnohem více pozornosti na dalších
setkáních zastupitelů, patří výstavba kanalizace
a čistírny odpadních vod, špatná kvalita vody
v Radoškově a výstavba opěrné zdi na křiţovatce
ulic Mistrovská a Sokolská. V této oblasti
budou přeloţeny tři sloupy elektrického vedení.
Termín překládky v hodnotě přibliţně 360 tisíc Kč
upřesní firma E.ON, na jejíţ náklady bude akce
provedena. Pokud by obec trvala na uspíšení
překládky, musela by ji uhradit ze svého rozpočtu.
Rovněţ byly probírány moţnosti aktualizace
webových
stránek,
organizace
rozsvěcení
vánočního stromu a další témata.
S pozdravem
za zastupitele Přibyslavic
Jana Pavlů

OBEC ZÍSKALA NOVOU TECHNIKU
Obec ke konci roku 2014 získala dotaci
na zbudování kompostárny a dovybavení další
technikou pro zpracování kompostu. Proto nyní
můţete spatřit v otevřených vratech hasičské
zbrojnice zcela nový a opět červený traktor Zetor
Proxima 90+, vybavený čelním nakladačem.
Novou technikou, která se v obci objeví či jiţ byla
získána, je závěsný benzínový štěpkovač, nosič
kontejnerů, tři kontejnery různých velikostí a
prosévací síto. Kompostárna bude zpracovávat

bioodpad, částečně shromáţděný svozem hnědých
popelnic občanů a nepravidelným sběrem od
občanů do rozmístěných kontejnerů. Umístěna
bude v areálu bývalého JZD. Celkové náklady na
techniku jsou 2 463 772 Kč, většinu nákladů
pokryje dotace z Operačního programu Ţivotního
prostředí. Obec zaplatí ze svého rozpočtu částku
566 519
Kč.
Více
informací
k provozu
kompostárny a jejímu přínosu pro občany se
dozvíte v následujícím čísle zpravodaje.
Ivan Varmuža
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ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD PŘIBYSLAVICE
Jak jistě většina čtenářů ví, Přibyslavice získaly
dotaci na čistírnu odpadních vod a s ní spojenou
kanalizaci (dále také ČOV). Jedná se konkrétně
o operační program Ţivotní prostředí, prioritní osu
1 - Dotace pro vodohospodářskou infrastrukturu
a sniţování rizika povodní, oblast podpory 1.1 Sníţení znečištění vod. V tomto článku, se chci
zmínit o tom, proč vlastně čistíme odpadní vody,
jak ČOV funguje a jak bude probíhat její budování
(co se týká technické stránky) v naší obci.
Ochrana vod je jedním z nejdůleţitějších úkolů
v oblasti ţivotního prostředí. Z toho vyplývá cíl
v ČR, aby v souladu s poţadavky legislativy
Evropské unie docházelo ke zlepšování stavu
vodních toků, vodních ekosystémů a k podpoře
trvale
udrţitelného
uţívání
vod.
Jakost
povrchových vod ovlivňují především bodové
zdroje znečištění (města a obce, průmyslové
závody a objekty soustředěné zemědělské
ţivočišné výroby).
Voda po pouţití od obyvatelstva, má změněné
vlastnosti (obsah znečišťujících látek, teplota,
apod.) a nazýváme ji vodou odpadní. Tato odpadní
voda vypouštěná do povrchových vod (recipientů)
způsobuje nejen estetické problémy, ale především
vnáší do recipientů organické látky, toxiny,
patogenní mikroorganizmy a další látky působící
negativně na vodní ekosystém. Toto jsou hlavní
důvody, proč je třeba ji před vypuštěním do těchto
recipientů čistit.
Princip fungování ČOV
Čistírny mohou být mnoha typů. Rozdělují se
hlavně podle velikosti a typu čistírenského
procesu. Nejčastějším typem pouţívaných ČOV
v ČR je mechanicko-biologická čistírna odpadních
vod. A jak taková ČOV funguje?
Nejprve voda přiteče do ČOV stokovou sítí.
Poté následuje mechanická část čištění. Ta se
většinou skládá z lapáku štěrku, česlí (odstraňují se
jimi plovoucí nečistoty) a lapáku písku, popř.
lapáku tuků. Poslední částí mechanického čištění je
usazovací nádrţ, kde dochází k usazování jemných
nerozpuštěných látek a stírání plovoucích nečistot
z povrchu nádrţe. Vzniká primární kal, který je
zpracováván v kalovém hospodářství.
Poté následuje biologická část čištění.
Biologické čištění probíhá v biologickém reaktoru.
Zde je znečištění z odpadní vody odstraňováno
pomocí mikroorganismů nazývaných aktivovaný
kal. Směs vody a aktivovaného kalu pak teče
do dosazovací nádrţe, kde dochází k oddělení

vyčištěné vody od aktivovaného kalu v důsledku
jeho sedimentace. Část aktivovaného kalu je
vracena zpět do biologického reaktoru a část je
oddělena jako přebytečný kal a odváděna
ke zpracování do kalového hospodářství.
ČOV můţe mít i tzv. terciární stupeň čištění,
který slouţí k dočištění odpadních vod, (zejména
odstranění fosforu, nerozpuštěných látek a
k hygienizaci vody). Takto by se dal v krátkosti
shrnout proces čištění vody v „typické ČOV“.
Budování přibyslavické ČOV a kanalizace
V Přibyslavicích je jiţ v těchto dnech postupně
budován vlastní objekt ČOV v oblasti pod lomem
a jsou jiţ také budovány první desítky metrů
kanalizace, na kterou se budou nejprve postupně
napojovat jednotlivé chaty a poté postupně
jednotlivé domy v obci.
S firmou, která vyhrála výběrové řízení, je
dohoda o tom, ţe v obci bude postupováno tak,
aby se téměř vţdy lidé dostali se svými vozidly
domů a aby byla obec průjezdná některými z ulic,
na kterých nebude právě probíhat budování
kanalizace.
Kanalizace bude prováděna tak, ţe u kaţdého
domu, který se do ní napojí, bude vedena odbočka
se šachtou na hranici pozemku a odtud se kaţdý
majitel napojí ze svého domu (např. přes vlastní
jímku, nebo přímo). Napojení si kaţdý majitel
domu zrealizuje na vlastní náklady.
Právě realizovaná ČOV určitě přispěje
k lepšímu ţivotu v obci například tím, ţe jejím
vybudováním bude Přibyslavický potok a následně
tedy i Bílý potok čistější. Dále bude moci být
v budoucnu dle nově připravovaného územního
plánu obce vybudováno přírodní koupaliště
v oblasti „na loukách“. Dalším přínosem je i to,
ţe případná generální oprava hlavní silnice
(majetek Jihomoravského kraje), stejně jako
chodník, vč. přechodu pro chodce na státní silnici
k zastávkám směr Velká Bíteš a Brno, je ze strany
Správy a údrţby silnic JMK podmíněn
vybudováním kanalizace s odvodem do ČOV.
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Jiří Fryč

NÁZORY
A KOMENTÁŘE
-

rubrika nevyjadřující oficiální stanovisko zastupitelstva obce, za její obsah je plně odpovědná
šéfredaktorka zpravodaje

ZTRACENÉ ILUZE A NADĚJNÉ VYHLÍDKY
Komentář k veřejnému ustavujícímu
zastupitelstva ze dne 10. 11. 2014

jednání

Z kapličky doznívá zvonění oznamující šestou
hodinu večerní a v sále „na hasičce“ na veřejném
jednání obecního zastupitelstva, které jsme si jako
občané Přibyslavic a Radoškova zvolili v říjnových
komunálních volbách, se ozývá z úst nových
zastupitelů poslední „Slibuji“. Tímto se čerství
zástupci občanů obce zavázali, ţe svou funkci
budou vykonávat ve prospěch občanů. A nebyly to
poslední sliby, jaké mohlo téměř šest desítek
přítomných občanů slyšet.
Klekání
trochu
symbolicky
ukončilo
dvacetiletou éru „vládnutí“ jednoho člověka, dnes
jiţ bývalého starosty Aleše Tunkra, jemuţ
byla obec v jisté době vděčná za to, ţe
se ujal této zodpovědné a nevděčné
role a zabránil tak v časech
neochoty místních občanů podílet
se na správě obce pozbytí naší
samosprávy. Na druhou stranu se
však jeho způsob řízení, v němţ
soustředil veškeré povinnosti na svá
bedra a svéhlavě odmítal vyslyšet rady,
nápady i nabídky pomoci z řad zastupitelů
i veřejnosti, zdá v současné době neudrţitelný a
v mnoha ohledech způsobil úpadek obce. Zároveň
přivítalo, jak mnozí před volbami doufali, nové
tváře, které měly přinést koncepčnost v plánování
rozvoje obcí, pruţnější hledání řešení místních
problémů i lepší komunikaci zastupitelstva
s občany a s ní provázané větší zapojení občanů do
zkvalitňování podmínek ţivota v obcích.
Karty se zdály být rozdány. Podle výsledků
voleb bylo nasnadě, ţe starostou se stane první
nasazený kandidát vítězného Sdruţení aktivních
občanů, Bc. Ivan Varmuţa, který jako jediný
veřejnosti deklaroval svůj záměr ujmout se
nejvyššího postu. Většina nezasvěcených občanů,
a těch patrně nebylo mnoho, mohla naivně
očekávat nanejvýš ostřejší vyjednávání o postu
místostarosty.
Navzdory tomu, ţe naši noví zastupitelé
odmítají dělat politiku (pokud vezmeme v úvahu
hlavní význam slova „politika“, jakým je správa
obce či věcí veřejných občany, sdruţeními

a politickými stranami, lze si jen těţko představit,
co jiného chtějí zvolení v zastupitelstvu
vykonávat), dočkali jsme se překvapení hodného
zkušených politiků (v pozitivním i negativním
slova smyslu). Do hry totiţ nečekaně vstoupila
paní Ing. Iva Hadašová, která vyuţila svého práva
zastupitele ucházet se o funkci starosty. Dle jejích
slov
byla
k tomuto
kroku
motivována
přesvědčováním mnohých občanů, aby se o získání
postu pokusila, a také po vzájemné spolupráci u ní
rostla nedůvěra ve schopnosti pana Varmuţi funkci
kvalitně vykonávat. Navrţeni byli oba kandidáti
a paní Iva Hadašová byla se ziskem hlasů šesti
zastupitelů (Ivan Varmuţa se zdrţel) zvolena
starostkou. Někteří přítomní občané projevili
nesouhlas s volbou. Vnímali ji jako
zradu voličů, kterým byl před
komunálními volbami představen
jiný kandidát na tuto pozici.
Ivan
Varmuţa
neskrýval
ve svém vyjádření zklamání
člověka, který inicioval vznik
Sdruţení
aktivních
občanů,
oslovil a v několika případech také
přesvědčil ke kandidatuře dnes jiţ
zvolené zastupitele. Oba na starostu navrţení
zastupitelé však byli zvoleni přibliţně stejným
počtem hlasů a nelze objektivně určit, kterého
z nich by si na post starosty voliči přáli víc.
V současné době nám nezbývá nic jiného, neţ věřit
v úsudek zastupitelů a pozorně sledovat činnost
paní starostky.
Místostarostou pak byl navrţen a jednomyslně
zvolen Aleš Tunkr.
Další
novinkou
v práci
zastupitelstva
je rozdělení „úvazků“. Post starostky je
neuvolněný (nemá právní nárok na odměnu
za výkon své funkce, o jejím platu – maximálně
do výše 60 % platu uvolněného starosty –
rozhoduje zastupitelstvo), naopak místostarosta je
od této ustavující schůze uvolněný (je plně
uvolněný z pracovního poměru a je „zaměstnaný“
obcí na „plný úvazek“). Do finančního výboru
zasednou Ing. Rostislav Stráník, Ph.D. (zastupitel),
Ing. Bc. Hana Máčková (zastupitelka) a Zdeňka
Kovaříková. Kontrolní výbor vytvoří Bc. Ivan

KOMENTÁŘ
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…pokračování za strany 4
Varmuţa (zastupitel), Ing. Jiří Fryč, Ph.D.
a Romana Boţková.
Výše
uvedená
rozhodnutí
zastupitelé
vysvětlovali snahou o vyváţenost obou funkcí,
zajištění
funkční
spolupráce
nejvyšších
představitelů obce, z nichţ kaţdý pochází z jiného
sdruţení.
Jako
nejschopnější
a
nejlépe
komunikující řečníci se projevili Mgr. Jana Pavlů,
Ph.D. a Ing. Rostislav Moučka.
Jak však sami zastupitelé zmínili, obě funkce
jsou volené a v případě potřeby, nespokojenosti
veřejnosti či jich samotných by měli svou volbu
přehodnotit, stávající vykonavatele funkcí odvolat
a zvolit nové. Můţeme doufat, ţe jsou zastupitelé
tohoto práva (a z jistého úhlu i povinnosti) opravdu
ochotni vyuţít.
Po zvolení paní starostka ve svém proslovu
vyjádřila poděkování voličům, kteří dle jejích slov
vybrali do „manaţerského zastupitelstva výborné
odborníky“. Jejím hlavním cílem je změna
v komunikaci mezi zastupitelstvem a občany,
dokončení kanalizace, vyřešit hrozící zavření
školky a zajistit pitnou vodu pro Radoškov.

Na ostatních plánovaných projektech se sice bude
pracovat, ale jejich uskutečnění je závislé
na přidělení dotace na vybudování ČOV
a kanalizace. V opačném případě se obec zadluţí
na několik následujících let a pro finančně náročné
projekty nezbudou peníze. Zastupitelé na základě
dotazů vyjádřili ochotu vyřešit dlouhodobě
neřešené záleţitosti, se kterými jsou občané
nespokojeni (přehlíţení problémů v Radoškově,
obecní odkoupení pozemků na komunikacích před
soukromými pozemky, nefunkční osvětlení, včasné
odhrnování sněhu aj.) Zároveň byla projevena
obecní podpora spolkům a aktivitě občanů, kteří by
svými schopnostmi a dovednostmi rádi pomohli
zastupitelstvu k rozvoji obce i veřejného ţivota.
Veřejná schůze ukázala, ţe se noví zastupitelé
nebojí dělat nepopulární a nečekaná rozhodnutí,
ţe jsou přinejmenším ochotni komunikovat
s občany a neshazovat jejich problémy, jak tomu
bylo v minulých časech. Jestli jsou také schopni
uvést své sliby v činy a zda se jim podaří úspěšně
dotáhnout stěţejní projekty, to ukáţe čas.
Zuzana Kozlová

NAŠE NOVÉ DRUŽSTVO HASIČŮ SLAVILO PRVNÍ ÚSPĚCH
Dne 23. srpna 2014 se naše nově obnovené
hasičské druţstvo pod vedením Vitězslava Boţka
ml. zúčastnilo soutěţe v poţárním útoku. Soutěţ se
konala v Lesním Hlubokém a pro naše hasiče
to byla v tomto sloţení (Marek Nečas, Aleš Antl,
Martin Dohnal, Martin Dvořák, David Boţek, Petr
Blaha, Vlastimil Hotárek, Vitězslav Boţek, Marek
Doleţal) premiéra. Za nepříznivého počasí se
na start postavila také zkušená druţstva z Lesního
Hlubokého, Rudky a Zálesné Zhoře. V závodě
ztíţeném překáţkou v podobě balíku slámy
vybojovalo přibyslavické druţstvo krásné 2. místo.
Vzhledem k tomu, ţe bylo zaloţeno pár týdnů před
soutěţí, zaslouţí si náš obdiv a gratulace.
Velké díky patří bratrům hasičům za finanční
podporu, bez které by nebyla účast v soutěţích
moţná. Hasiči děkují také obci za zakoupení
nových kvalitních hadic.

Foto: Zuzana Božková
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ZVEME VÁS


Na první adventní neděli, tedy na 30. listopad, připravuje obec za přispění Chasy od 17 hodin
slavnostní rozsvěcení vánočního stromu před obecním úřadem. Zajištěno bude teplé i sladké
občerstvení a vánoční překvapení v podání Chasy.



V sobotu 13. prosince pořádá Chasa tradiční vánoční koncert, který proběhne v sále hasičské zbrojnice
od 19 hodin. Kromě dětských vystoupení a zpěvu koled v podání členů Chasy bude k tanci i poslechu
hrát dechová hudba Galáni. Připravena je také tombola. Vstupenky stojí 80 Kč a můţete je zakoupit při
osobním podomním prodeji 29. listopadu, případně je můţete dokoupit u Radka Rudy, kontaktní telefon:
607822982.



V sobotu 20. prosince provede SDH Přibyslavice v prostorách hasičské zbrojnice jiţ tradiční
přibyslavickou zabijačku. Přijďte od 15 hodin posedět, pochutnat si na zabijačkovém guláši, polévce
a jiném občerstvení a zaposlouchat se do hudby country kapely Neříkáme.
V neděli 21. prosince od 9 hodin se zde budou prodávat zabijačkové produkty.





V pátek 16. ledna od 20 hodin jste zváni do sálu hasičské zbrojnice na myslivecký ples. Jako obvykle
bude hrát kapela Los Valos. Čeká na vás výborná zvěřinová kuchyně a bohatá tombola.

ÚCTYHODNÉ JUBILEUM
Dne 13. listopadu 2014 oslavil 95. narozeniny náš občan a člen SDH Přibyslavice, pan Jaroslav Moučka.
Přejeme hodně zdraví, štěstí a ţivotní pohody do dalších let.

HLEDÁ SE JMÉNO PRO NÁŠ ZPRAVODAJ
Zpravodaj je sice trefný název pro náš plátek, přesto bychom chtěli nalézt ještě lepší jméno, více odráţející
lokálnost zpravodaje. Proto popřemýšlejte nad názvem, který by nejlépe vystihnul to, ţe noviny vydávají
občané pro občany Přibyslavic a Radoškova. Vaše nápady prosím zasílejte na email:
zpravodajrp@seznam.cz, případně přineste napsané na papíře na obecní úřad do 5. prosince. Vítězný nápad
bude odměněn 2 volnými vstupenkami na vánoční koncert pořádaný Chasou. Pokud jiţ vstupenky budete
mít zakoupeny, budou Vám peníze vráceny.
Ivan Varmuža

Zpravodaj P+R, 0/2014, Email redakce: zpravodajrp@seznam.cz, Elektronická podoba zpravodaje na stránkách:
www.pribyslavice.net, Šéfredaktorka: Zuzana Kozlová, Grafická úprava: Ivan Varmuţa, Autoři článků: Romana Boţková, Jiří
Fryč, Iva Hadašová, Zuzana Kozlová, Jana Pavlů, Ivan Varmuţa, Fotografie: Zuzana Boţková. Zpravodaj byl vytištěn na náklady
obce.
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