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Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
 

po dvou měsících vychází další číslo našeho zpravodaje, 

tedy první číslo v roce 2015, a věřím, ţe se nám podaří 

dodrţet dvouměsíční periodu jeho vydávání a ţe v něm 

budete celý rok nacházet důleţité i zajímavé informace 

o dění v Přibyslavicích a Radoškově. 

Nový rok se snad u nás v Přibyslavicích ponese 

v duchu malých i větších změn, ve znamení  rozvoje 

společného obecního ţivota, ve kterém nezastupitelnou 

roli hrají spolky. Jak jsme slíbili, přinášíme vám o jejich 

činnosti první zprávy: představí se vám činnost 

Mysliveckého sdruţení, o povedených akcích, 

na kterých se podílela přibyslavická Chasa, si přečtete 

v rubrice „Stalo se..." a v dalších článcích vás vyzýváme 

k aktivnímu zapojení se do spolků Sokola a Sboru 

dobrovolných hasičů. Přiblíţíme vám také první krůčky 

nově vzniklého hokejové týmu HC Přibyslavice. 

Abychom vás seznámili s institucí zdejší mateřské 

školy, o které moţná někteří lidé vědí jen to, ţe sídlí 

vedle obecního úřadu, rozhodli jsme se vám ji přiblíţit 

prostřednictvím článku, který ilustruje, jakým způsobem 

strávily naše nejmenší děti ve školce adventní čas. 

Nepostradatelnou součást zpravodaje tvoří zprávy ze 

zastupitelstva a nakonec vás pozveme na vskutku 

zajímavý seminář o vesmíru. 

Děkuji autorům článků za jejich příspěvky, protoţe 

bez nich by zpravodaji chyběla pestrost a šíře informací. 

Znovu se také obracím na vás, čtenáře, abyste nám 

posílali své náměty na články do dalších čísel 

a upozornili nás na informace, které vám 

v dvouměsíčníku chybí, a to na emailové adrese 

zpravodaje: zpravodajpr@seznam.cz. 
 

Příjemné čtení vám přeje                                        

Zuzana Kozlová, šéfredaktorka

Rok s rokem se sešel, ale stará témata zůstávají. Jak 

na konci roku 2014, tak i na začátku roku 2015 mezi 

nejaktuálnější témata patří mateřská škola, výstavba 

kanalizace a oprava opěrné zdi na křiţovatce ulic 

Mistrovská a Sokolská. 

Jiţ před Vánocemi proběhla oprava mateřské školy, 

která by měla umoţnit zachování stávajícího provozu. 

Kromě jiného byla řešena vlhkost zdiva v šatně 

kuchařky a byly sanovány omítky ve sklepních 

prostorách. V nejbliţších dnech je očekávána kontrola 

z Krajské hygienické stanice, která posoudí, zda jsou 

opravy dostačující a jistým způsobem i určí směr, 

kterým bude nutné se vydat při dlouhodobém řešení 

problému MŠ. Na pracovních schůzkách byly 

diskutovány dvě moţné varianty řešení: oprava stávající 

budovy spojená nejspíše se sníţením kapacity MŠ 

a výstavba školky nové, která by byla finančně 

nákladnější. K tomuto účelu zastupitelstvo zvaţuje 

moţnost pokusit se získat do vlastnictví pozemek č. 82 

u zvoničky, který patřil paní Šanderové. Ve spolupráci 

s ředitelkou MŠ je připravována finanční analýza 

jednotlivých řešení. 

V případě výstavby kanalizace byl úspěšně uzavřen 

rok 2014 a část financí, které nebyly v tomto roce 

vyuţity, byly převedeny do roku 2015. Proběhly tři 

kontrolní dny, při kterých nebyla shledána ţádná 

zásadní pochybení. Mapa plánovaných tras výstavby 

kanalizace v obci je zveřejněna na vývěsní tabuli 

a na internetových stránkách obce. 

Stavba opěrné zdi nebyla z důvodu poškození 

stavební technikou dosud převzata. Byla provedena její 

oprava a čeká se na dokončení úprav v okolí stavby. 

Dále pokračují jednání o bezúplatném převodu 

sokoloven v Radoškově a v Přibyslavicích do majetku 

obce. Vyuţití sokoloven a jejich případná oprava však 

silně závisí na obnově činnosti místního Sokola 

a aktivním zájmu občanů o sportovní činnost. 

Na základě návrhu obyvatel Radoškova 

na odkoupení budovy bývalé obecní školy pro jejich 

potřeby a jednání o převodu budovy sokolovny 

do majetku obce bude provedeno odborné posouzení 

stavebně-technických stavů obou objektů. Dále budou 

zváţeny a s občany diskutovány reálné moţnosti vyuţití 

budov s ohledem na dlouhodobé  finanční moţnosti 

obce. 

V oblasti Radoškova je řešena kanalizace vedoucí 

přes pozemek manţelů Drápalových a i nadále 

se zabýváme problematikou pitné vody v této části 

obce. Plánuje se výkup soukromých pozemků 

sousedících se silnicí na ulici Mistrovská. V současné 

době se hledá optimální způsob, jak tento proces 

realizovat.  

 

Za zastupitele Přibyslavic          Jana Pavlů 
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Ještě v předvánočním čase minulého roku veřejně 

zasedalo naše nové zastupitelstvo, a tak potvrzovalo 

svůj deklarovaný záměr lépe komunikovat s občany. 

Na programu bylo mimo jiné schválení nového 

územního plánu, který si občané mohli přijít 

prohlédnout a prodiskutovat jiţ v září, a rozpočtového 

provizoria na rok 2015, jeţ by mělo platit do schválení 

nového rozpočtu. 

Zastupitelstvo také promluvilo o nevyhovujícím 

stavu mateřské školy (viz článek Zprávy z jednání 

zastupitelů) a na dotaz přítomných občanů se zastupitelé 

vyjadřovali i k provozu kompostárny, díky jejímuţ 

vytvoření obec získala téměř 1,9milionovou dotaci na 

techniku nutnou k jejímu provozu, která zároveň doplní 

jiţ zastaralou techniku (traktor) vyuţívanou pro potřeby 

obce. (Podrobnosti o kompostárně přinese březnové 

číslo zpravodaje.) Byl oznámen záměr zveřejnit postup 

budování kanalizace na oficiálních stránkách obce, coţ 

bylo učiněno k 9. lednu letošního roku.  Další dotazy 

občanů se týkaly také úklidu obecních komunikací 

během probíhajících staveb a potřeby kvalifikovaného 

ořezu stromů pro zajištění bezpečnosti a funkce 

elektrického vedení v obci, zvl. po kalamitě, kterou 

způsobila námraza na počátku prosince. Otázce zde 

probírané budoucnosti sokolovny se věnujeme v jiném 

článku tohoto čísla. 

Zasedání bylo po necelé hodině ukončeno. 

Připomínky občanů byly vyslechnuty, otázky 

zodpovězeny a zastupitelstvo slíbilo zjednat případnou 

nápravu. Ukazuje se, ţe pokud se občané o svou obec 

zajímají, uţ jen samotnou informací, ţe něco není 

v pořádku, mohou přispět k řešení problémů.  Proto je 

velká škoda, ţe zájem o obecní dění začíná upadat. 

Účast pouhých 15 občanů lze snad přisuzovat hektické 

předvánoční době a pro občany nezajímavému 

programu schůze. Nic však nebrání tomu, abyste se 

přišli podělit o nápady a připomínky, jak zlepšit veřejné 

sluţby obce.      

      -zk- 

 

 

 

První adventní neděle přinesla do Přibyslavic netradičně 

vánoční atmosféru v nové podobě rozsvěcení vánočního 

stromu. Ani odpolední mrznoucí mrholení neodradilo 

odhadovaných 170 diváků, kteří v 17 hodin vytvořili 

před hasičskou zbrojnicí půlkruh zcela zahrazující 

průjezd Přibyslavicemi po Radoškovské ulici. 

Po krátkém přivítání občanů paní starostkou diváci 

zhlédli 20minutové ztvárnění příběhu narození Jeţíše 

Krista přibyslavickou Chasou. Představení prokládané 

koledami doprovázenými kytarou, zdobené krásnými 

kostýmy účinkujících a překvapujícím krátkým 

ohňostrojem vyprávělo jistě ne kaţdému zcela známou 

legendu, která vtiskla charakter našim Vánocům. 

Během představení byl rozsvěcen vánoční strom 

a po něm si příchozí mohli připít vánočním punčem 

či čajem a pochutnat si na koláčkách. 

Děkujeme Chase, zastupitelům a paním Haně 

Kvasnicové, Evě Lupínkové a Janě Růdové 

za povedenou adventní slavnost, kterou bychom chtěli 

příští rok proţít podobným způsobem. 

      -zk-

Milou předmluvou zahájil tradiční vánoční koncert pan 

Karel Hegner  prosincového večera dne třináctého 

v měsíci. Populární hvězda televizní i rozhlasové 

dechovky navodila výtečnou předvánoční atmosféru. 

Občané Přibyslavic usedli v sále na hasičce 

do pohodlných „křesel“ či méně pohodlných ţidlí 

a nechávali se unést uměleckým záţitkem. Zvonivým 

smíchem ocenili profesionální vystupování a provázení 

pana Hegnera celým koncertem. Hudba, zpěv, tanec 

a přátelská atmosféra zaplnily celý sál. Mladí hudebníci 

ze ZUŠ ve Velké Bíteši předvedli svůj talent a příjemně 

obohatili pestrý hudební program Galánů z Přibyslavic. 

Kapelník Štěpán Růda nenechal nic náhodě a celý 

koncert pilně s muzikanty připravil. Jejich úsilí 

přítomní odměnili hlasitým potleskem a hojnou účastí 

na následné zábavě. Chasa Přibyslavic se z velké části 

podílela na organizaci celého večera a na závěr přispěla 

zpěvem známých vánočních koled. Nervozita 

a předvánoční shon se ovšem lehce projevila na jejich 

výkonu. Dojímavá závěrečná píseň ovšem opět 

napravila jejich reputaci. Následovala volná zábava 

plná tance a melodické hudby Galánů, kterou zpestřila 

bohatá tombola. Hosté odcházeli plni dobré nálady, 

vánočního veselí, spousty dárků a doznívajících tónů 

příjemné muziky. Snad také s myšlenkou, ţe uţ se těší 

na příští rok, aţ opět proběhne tradiční vánoční koncert 

v sále hasičské zbrojnice v Přibyslavicích.   

    Michaela Kubíčková

Rozsvěcení vánočního stromu 
 

STALO SE … 

Jiskřivý vánoční večírek 

Veřejné zasedání zastupitelstva dne 15. 12. 2014 
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V sobotu 10. ledna jiţ podruhé proběhla v Radoškově 

tříkrálová sbírka pro Charitu Tišnov spadající pod 

diecézní Charitu Brno. V uličkách obce bylo moţné 

zahlédnout malé koledníky Viktora a Valerii s mámou 

Marií Blaţkovou, Zuzku Urbánkovou s Nelou Zelenou 

nebo Sabinu a Lukáše Kříţovi. Letos se podařilo vybrat 

2003 Kč. Charita z výtěţku financuje pomoc lidem, 

kteří ji vyţadují. Jedná se o různé podoby pečovatelství, 

provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládeţ, 

chráněné bydlení a další. 

Ve stejný den proběhla tříkrálová sbírka také 

v Přibyslavicích, zde však výtěţek putuje na oblastní 

Charitu ve Ţďáře nad Sázavou. Koledovat k vám přišla 

Jarka Gorhardová, Jana Víchová a Naďa Boţková, 

druhou veselou trojici tvořila Marie Blaţková 

a Květoslava a Nela Varmuţovi. Celkový příspěvek 

občanů dosáhnul výše 9535 Kč. Poděkování patří 

koledníkům a také vám, občanům Radoškova 

a Přibyslavic, za vaše štědré příspěvky.   

      -iv- 

 

 

 

 

V Radoškově byl dne 16. prosince zasazen nový 

dřevěný kříţ, a to vedle autobusové zastávky, kde stával 

kříţ původní. Soška Jeţíše zatím chybí, neboť je 

restaurována u pana Laciny ve Velké Bíteši. Jakmile 

bude kříţ kompletní, mělo by proběhnout jeho nové 

vysvěcení. O historickém významu kříţe a slavnostní 

události svěcení vás budeme informovat v některém 

z následujících vydání zpravodaje. 

-iv- 

 

  

 

 

 

 

 
 

Tělocvičné jednoty Sokola v Přibyslavicích 

a Radoškově (jedná se o dvě samostatné jednoty) 

dlouhodobě vykazují minimální či nulovou činnost. 

Členská základna prakticky neexistuje a na rok konání 

poslední valné hromady si vzpomenou snad jen 

starostové obou jednot. Při pohledu na obě sokolovny 

je moţné zahlédnout kdysi úspěšnou společenskou 

a sportovní činnost, která je však v současnosti posedlá 

prachem a pavučinami. Rád bych toto změnil a opět 

rozvíjel činnost Sokola jako kulturně-sportovní 

organizace s dlouhou tradicí. 

„Restaurace“ Sokola počítá pouze 

s jednou, společnou TJ Sokol Přibyslavice. 

Je to efektivní z hlediska udrţení funkčnosti 

předsedajícího orgánu a také výhodné pro 

členy Sokola z Radoškova, neboť budou mít 

přímý vliv na rozhodování o místní sokolovně. 

V následujícím roce bude činnost Sokola nejvíce stát 

na dobrovolné práci a úsilí jeho členů. Nové 

zastupitelstvo obce je však takové činnosti hluboce 

nakloněno, takţe podpora z obce jistě také přijde. Práce 

to bude náročná a zajímavá. Vţdyť v minulosti bylo 

moţné vlastními prostředky a silami postavit obě 

sokolovny, nyní nás čeká jejich renovace, ale nejenom 

to. 

Pro obnovení činnosti Sokola a také důvěry 

v schopnost fungování místní jednoty je nutné nejdříve 

uspořádat mimořádnou volební valnou hromadu, kde 

budou řešeny následující body: 
 

- obnovení členské základny 

- volba nového Výboru 

- informování o stavu majetkovém a finančním 

- plánování činnosti TJ 
 

Pokud má kdokoliv z občanů, bez ohledu 

na věk, zájem aktivně kolektivně sportovat 

či se podílet na organizaci sportovních 

a kulturních akcí pod hlavičkou TJ Sokol 

Přibyslavice, nechť se dostaví 

na mimořádnou volební valnou hromadu, 

která se koná 10. února v 18.00 v sále hasičské 

zbrojnice v Přibyslavicích. Pokud budete mít zájem 

o členství, bude nutné zaplatit členský příspěvek: 

dospělí – 500 Kč, studenti – 250 Kč, děti a mládeţ do 

18 let – 100 Kč, většina peněz zůstává jednotě. Účast 

na schůzi je otevřená široké veřejnosti. 
 

Nazdar! (sokolský pozdrav)                                                

Ivan Varmuža 

 

ZE ŽIVOTA OBCE 
 

Tříkrálová sbírka v Radoškově a Přibyslavicích 
 

Zasazení nového kříže v Radoškově 
 

Sokol se probouzí z dlouhého spánku! 
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Myslivost nikdy nebyla a není jen pouhým lovem zvěře, 

jak si mnoho lidí myslí, ale je to především péče o zvěř 

a cílená snaha o zachování jejího přirozeného prostředí. 

Myslivost není jako sport, kdy dělám to, co mě baví, 

a co ne, to vynechám. Je to sloţitá hospodářská činnost 

obnášející celou řadu povinností a rovněţ i práv, jejichţ 

dodrţování slouţí především k zachování volně ţijících 

ţivočichů (nejen zvěře), a také k zachování dobré 

ekologické úrovně a rovnováhy naší krajiny. Jako 

činnost byla zapsána na seznam nehmotného kulturního 

dědictví ČR, coţ je dokladem toho, ţe se nejedná 

o běţný, jednostranně zaměřený koníček. Myslivost 

je řízena zákonem č. 449/2001 Sb. a jeho prováděcími 

vyhláškami. 

Myslivecké sdruţení Přibyslavice – Radoškov (dále 

jen MS) bylo zaloţeno 20. 2. 2003, ovšem historicky 

se myslivost provozovala na katastrech našich obcí 

takříkajíc odjakţiva. Aktuální výměra honitby, kterou 

má MS pronajatou, je 663,2 ha lesů, polí a vodních 

ploch. 

MS má nyní 10 členů všech věkových kategorií, 

různých profesí a vzdělání a navíc jednoho stálého 

hosta. Většina z členů MS je současně drţitelem 

honebního pozemku v honitbě. 

Provozování myslivosti je pro většinu členů našeho 

sdruţení součástí jejich ţivotního stylu. Aktivně se 

nejen oni, ale i jejich rodinní příslušníci podílejí 

na kaţdoroční organizaci myslivecké zábavy, 

na brigádách – například při údrţbě poutního místa 

U Jakoubka, na organizování programů pro děti z místní 

mateřské školy a výcviku loveckých psů a reprezentaci 

na kynologických, střeleckých a dalších akcích. 

V naší honitbě hospodaříme hlavně se zvěří srnčí 

a divočáky. Drobnou zvěř – zajíce polního a baţanty – 

u nás můţeme vidět jen málo a v naší honitbě se neloví. 

Početní stavy drobné zvěře se snaţíme podpořit lovem 

lišek. Výjimečně se v honitbě vyskytuje i zvěř mufloní 

nebo daňčí. V posledních letech dochází 

k častějšímu výskytu dříve vzácných druhů zvěře – 

vydry obecné, norka amerického aj. 

Negativními činiteli ovlivňujícími prostředí zvěře 

a její zdravotní stav jsou zvýšený pohyb osob, cyklistů 

a motorkářů i mimo vyznačené cesty, volně pobíhající 

psi a nárůst případů pytláctví. Pytláctví zejména srnčí 

zvěře je doloţeno několika případy nálezů těl 

nebo vývrhů zvěře v několika posledních letech. 

Na činnost MS má pak výrazný negativní vliv 

kaţdoroční výskyt škod na polních kulturách, které mají 

na svědomí divočáci. Finanční vyrovnání těchto škod je 

značnou zátěţí pro pokladnu sdruţení. 

V roce 2013 získalo MS úspěšným podáním ţádosti 

o dotace z ministerstva zemědělství finanční prostředky, 

které byly účelně vyuţity na zlepšení vodních zdrojů 

a potravní nabídky pro zvěř a pro moţnosti tlumení 

vysokých stavů zvěře dravé a černé. 

V roce 2014 jsme pokračovali v čerpání dotací 

a získali jsme příspěvek na osvěţení krve zajíce 

polního. Tato podpora z ministerstva zemědělství 

spočívala v nákupu a vypuštění zajíců nepříbuzné krve 

do honitby. Toto opatření má pozitivní vliv na 

reprodukci a zdravotní stav celé populace. Vzhledem 

k tomu, ţe zajíc polní patří k našim nejstarším druhům 

lovné zvěře, je ţivočichem nezastupitelně patřícím do 

naší krajiny, bylo naše rozhodnutí pro jeho podporu 

jednoznačné, i přes vyšší finanční náročnost této akce. 

Také bych rád poděkoval obci Přibyslavice 

za přidělenou dotaci ve výši 5000 Kč a našemu 

dlouholetému partnerovi - ZD Svatoslav, které nám 

kaţdoročně věnuje cenu do tomboly na mysliveckou 

zábavu. Tu jsme letos uspořádali 16. 1. a opět se jí 

v hojném počtu zúčastnili naši spoluobčané i jejich 

přátelé z blízkého okolí. Tímto děkuji všem, kteří se 

na její přípravě aktivně podíleli, a také všem hostům, 

kteří svou účastí přispěli k dobré zábavě. 
 

Za MS Přibyslavice – Radoškov   

            Rostislav Moučka, předseda MS 

 

 

 

 

 

Udržovaná kosená louka a dřevěný mostek, který jsme 

vybudovali k prameni U Jakoubka 
 

 

 

 

Myslivecké sdružení Přibyslavice – Radoškov 
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V tomto školním roce chodí do naší mateřské školy 23 

dětí - 11 klučinů a 12 děvčat. Nově nastoupily 3 děti 

za ty, které odešly do základní školy. Máme 

8 předškoláků. S nimi a jejich rodiči se pravidelně 

jednou za čtrnáct dní odpoledne scházíme 

na edukativně-stimulačních skupinách. Hravou formou 

se tu učí všemu, co budou potřebovat ke zdárnému 

zvládnutí učiva na základní škole. 

Prosinec je pro děti nejkrásnější měsíc v roce. 

Bývají sice v tomto období často nemocné, letos si však 

většina z nich ve zdraví uţila všechny akce. 

Na dílničkách rodiče s dětmi vyrobili adventní kalendář 

z nazdobených krabiček. Od 1. do 24. prosince tak děti 

kaţdý den nacházely v příslušné krabičce malý dárek - 

rolničku, zvoneček, baňku aj. 

Na adventní období nás naladili v bítešské 

knihovně. Jejich připravený program byl nabitý 

vánočními pohádkami, básničkami, povídáním a děti si 

odnesly i vlastnoručně vyrobeného andílka.  

4. prosince nás navštívil Mikuláš s andělem. Čerty 

jsme nepotřebovali, těch byla plná školka (děti i 

učitelky v převlecích). Čertici, Mikuláši a andělovi 

hezky zarecitovali a zazpívali a za to byli obdarováni 

dobrotami. Kaţdý si hlídal svůj pytlíček. Vţdyť jablíčka 

jsou různě velká, ţe?  

Druhý den jsme vyrazili na výlet do Velkého 

Meziříčí. Zde, v ekologickém centru Ostrůvek, strhli 

děti do proţití vánočního příběhu o narození Jeţíška. 

Kaţdé z nich se během chvilky proměnilo v mlynáře, 

pekaře, švadlenu či krále. Velice jsme si to uţili. 

Dětem se divadlo o Jeţíškovi tak zalíbilo, ţe jej pak 

často hrály i ve školce. Moc se jim to dařilo.  Pozvali 

jsme tedy rodiče, prarodiče a sourozence na 12. prosince 

odpoledne a tento příběh jim zahráli. Malí herci vnesli 

do hry roztomilou bezprostřednost, některé i nečekanou 

vyspělost projevu a hlavně nepřehlédnutelnou radost 

z představení. Všichni společně jsme si zazpívali 

koledy, o doprovod na kytaru se nám postaral pan Ivan 

Varmuţa ml.  

Nakonec si děti ve školce nazdobily stromeček 

a dostaly pod něj dárečky: Lega, hry, pastelky, autíčka, 

a to díky sponzorským darům, za které všem dárcům 

děkujeme. 

Plné záţitků a vánoční atmosféry, podpořené 

aktivním připomínáním si vánočních tradic ve školce 

po celý advent, si děti odcházely uţít vánoční svátky 

a s nimi i dlouhé vánoční prázdniny do svých domovů. 

       

            Alena Lupínková 

 

 

 

 

Píše se květen 2014. Na TV plátně v Hospůdce u hřiště 

právě probíhá utkání MS ledního hokeje Česko - 

Slovensko. A právě v tento moment se v hlavách 

místních sportovních nadšenců zrodila myšlenka zaloţit 

místní hokejový tým. Během následujících tří měsíců se 

dala dohromady sestava sloţená převáţně z místních 

hokejistů, doplněná několika hráči z okolí. Momentálně 

tým čítá 20 hráčů. Klub byl zařazen do neoficiální 

soutěţe, kde se střetává s týmy Heřmanova, Rozseče 

a Borovníku. S ţádostí o sponzorský dar na pořízení 

jednotných dresů jsme se obrátili na obec, která nám 

vyšla vstříc a zaplatila kompletní sadu dresů včetně 

štulpen. Za toto gesto ještě jednou děkujeme. 

První zápas jsme sehráli s asi nejkvalitnějším 

soupeřem z Heřmanova. Svoji kvalitu potvrdil a přehrál 

nás vysoko 13:0. I několik dalších zápasů se neslo 

v podobném duchu. Postupem času jsme se začali 

sehrávat a nyní dokáţeme hrát vyrovnanou partii 

s kaţdým týmem. Do konce sezóny nám chybí sehrát 

ještě 8 zápasů a vzhledem k tomu, ţe nadšení u hráčů 

neopadá, s jistotou můţeme říci, ţe v příští sezóně 

budeme určitě pokračovat. Základnu fanoušků máme 

ze všech týmů největší - svým povzbuzováním jsou 

naším šestým hráčem na ledě - coţ nás velice těší. 

Pro větší informovanost o dění v týmu vám mohou 

poslouţit      internetové     stránky     našeho    klubu  

www.hc-pribyslavice.webnode.cz, kde najdete 

kompletní soupisku týmu, rozpis všech utkání, 

komentáře k jednotlivým, jiţ odehraným utkáním, aj.  

   

 

      Lubomír a Martin Kozlovi 

 

 

 

Prosinec plný překvapení 
 

HC Přibyslavice - nový přibyslavický hokejový tým odehrál již dvě třetiny sezóny 
 

http://www.hc-pribyslavice.webnode.cz/
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PŘIBYSLAVICE 

HLEDÁ NOVÉ ČLENY DO ZÁVODNÍHO DRUŢSTVA 

Konání schůzek: 

kaţdou sobotu na hasičské zbrojnici v Přibyslavicích 

18:00 - 19:00 

Kontaktujte nás na tel. čísle 775 999 464 

nebo emailem: vitka.necc@atlas.cz 

Těšíme se na Vás 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtvrtek 12. února v 18:00 sál hasičské zbrojnice 

vstupné dobrovolné 

 

Rádi bychom v Přibyslavicích pořádali občasné 

semináře a přednášky na různá témata pro zájemce z řad 

široké veřejnosti. Proto jsme se rozhodli uspořádat první 

z nich jiţ tento únor. A podařilo se nám získat opravdu 

zajímavého hosta. 

Tímto bychom vás rádi pozvali na čtvrtek 12. února 

2015 do obecního sálu na hasičské zbrojnici na 18:00, 

kde proběhne seminář na téma: Kde by ve Sluneční 

soustavě mohl být život? Přednášejícím bude pan Dušan 

Majer, který je jedním z největších odborníku 

na kosmonautiku v ČR. Vstupné je dobrovolné. 

Pan Majer bude mít přenášku formou prezentace, 

která trvá cca 50 - 60 min a po které se ho můţete zeptat 

na cokoli, co vás bude z kosmonautiky a vůbec 

o vesmíru zajímat. Osobně jsem se účastnil několika 

jeho přednášek a opravdu zaujmou kaţdého, i toho, kdo 

se o toto téma třeba tolik nezajímá. Dušan Majer běţně 

přednáší pro laickou i odbornou veřejnost (školy, 

festivaly, planetária, atd.). Určitě jste někdy viděli 

nějaký dokument o vesmíru či kosmonautice v televizi 

nebo na internetu – a nyní máte moţnost se s jedním 

z tvůrců takovýchto pořadů setkat osobně! 

 

Něco málo z medailonku pozvaného hosta: 

V říjnu 2009 vydal své první video o kosmonautice - 

první díl seriálu Vesmírné výzvy, který běţí dodnes. 

O pár týdnů později zaloţil diskusní fórum 

o kosmonautice na adrese kosmonautix.cz. 

V roce 2011 ve spolupráci s (asi většině čtenářů 

známým) portálem Stream.cz začal tvořit pořad 

Dobývání vesmíru, který naleznete na www.stream.cz. 

Jeho pořady získaly v posledních třech ročnících 

soutěţe SCIAP hned pět ocenění (Soutěţní přehlídka 

popularizace vědy AV ČR). 

       

         Jiří Fryč 

 

 

 

 

 

Sraz masek v sobotu 14. února v 9:00 u sálu 

hasičské zbrojnice 

Zábava ve 20:00 tamtéž, vstupné zdarma 
 

Přibyslavická Chasa připravuje na 14. února masopustní 

průvod masek po Přibyslavicích a také Radoškově. 

Kaţdý se můţe přidat, podmínkou je pouze chuť se 

bavit a hlavně přijít oblečen v masce dle vlastní volby 

a kreativních schopností. Sraz bude v 9 hodin před 

hasičskou zbrojnicí. Nejdříve projdeme celé 

Přibyslavice, do Radoškova bychom měli být dopraveni 

přibliţně ve 13 hod., to vše za doprovodu harmoniky. 

Večer od 20. hodiny pak bude probíhat méně formální 

zábava v sále hasičské zbrojnice, vstupné zdarma, 

překvapení bude. Také na zábavu je vřele doporučeno 

přijít v masce. Všichni občané jsou srdečně zváni.    

–iv- 

 

 

ZVEME VÁS 

NÁBOR HASIČŮ VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ 
 

Seminář: Kde by ve Sluneční soustavě mohl být život? 

Masopustní průvod a zábava v režii Chasy  
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Kaţdou neděli bude Hejátkova pekárna ze Zahrádky u Náměště nad Oslavou prodávat široký sortiment pečiva dle 

následujícího časového harmonogramu: 
 

Radoškov (u hasičské zbrojnice)         7:15 - 7:30 hod. 

Přibyslavice - Otmarov                        7:30 - 7:45 hod. 

Přibyslavice (před Salajkou)                7:45 - 8:00 hod. 

 

 

 

 

 

Nově můţete vyuţívat další kontejnery na tříděný odpad (plasty, papír) umístěné u budovy mateřské školy. 

 

 

 

 

Pokud vám nevyhovuje tištěná podoba zpravodaje nebo byste jej z jakéhokoli důvodu chtěli dostávat elektronickou 

poštou, stačí nám poslat svou emailovou adresu na zpravodajský email: zpravodajpr@seznam.cz. 

 

 

 

 

NEPŘEHLÉDNĚTE 
 
Nedělní prodej pečiva 
 

Další místo s kontejnery pro tříděný odpad 
 

Nabídka elektronického posílání zpravodaje 
 

Bez komentáře 
 

Hasička, listopad 2004 
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Zasněžené Přibyslavice (leden 2006), vánoční koncert s Galány (prosinec 2014) 

Fotografie pořídili a poskytli Jiří Fryč a Martin Dvořák 
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